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உரறயூரில் இருந்த கந்தன்-பள்ளிக்-கடவுளர் எனப் 
சபாற்றப்படும் சமண மதத்தவர் அரனவர்க்கும், 
திருவரங்கத்தில் சாரணர் கூறிய கருத்துகரள 
காவுந்தி அடிகள் எடுத்துரரத்தார்.  

அன்று அவர்கள் வாழும் இடத்தில் தங்கினர்.  

பின்னர் சதன்திரச சநாக்கிச் சசல்ல விரும்பினர்.  

ரவகரறயில் சகாழி கூவிற்று.  

கிழக்குத் திரசயில் கதிரவன் சதான்றினான்.  

சசல்லும் வழியில் வயலும், குளமும் இருந்த ஓர் 
’இளமரக்கா’வில் (பூஞ்சசாரலயில்) தங்கினர். 
 

 

சகாவலன், கண்ணகி, கவுந்தி மூவரும் இருந்த 
சசாரலக்கு வந்த திருமால் அடியான் மாங்காட்டு 
மரறயவன் மாங்காட்டு மரறயவன் வந்தான்.  

தன் நாட்டுப் பாண்டிய மன்னரன வாழ்த்தினான். 
என் மன்னன் வாழ்க. 
ஊழி ஊழி சதாறும் உலகிரனக் காப்பானாகுக. 
வடிசவல் எறிந்த பாண்டியன் – தன் நாட்டின் 
பரப்பிரன மற்ற மன்னவர்களுக்கு 
உணர்த்துவதற்காக கடலில் சவரல வசீினான்.  

கடற்சகாள் – பாண்டியன் தன்மீது சவரல வசீினான் 
என்று கடல் பாண்டிய நாட்ரடக் சகாண்டது. 



அப்சபாது பாண்டிய நாட்டில் பாய்ந்த பஃறுளி 
என்னும் ஆறு, பல மரலயடுக்குகரளக் சகாண்ட  
குமரி-மரல இரண்டும் கடலில் மூழ்கின. – கடலில் 
சவல் வசீிய பாண்டியன்  

இமயம் சவன்ற பாண்டியன் – அதனால் இழந்த தன் 
நாட்டுப் பரப்பிரன ஈடு சசய்துசகாள்வதற்காகப் 
பாண்டியன் வடதிரசரய சநாக்கிப் பரடசயடுத்துச் 
சசன்று, கங்ரக ஆற்றுப் பகுதிரயயும், இமய 
மரலப் பகுதிரயயும் ரகப்பற்றிக் சகாண்டான். 
அதன் பின்னர் சதன்திரசயில் இருந்துசகாண்டு 
சதன்னவன் நாடாண்டான்.  – இமயம் சவன்ற 
பாண்டியன் – அவன் வாழி.  

பாண்டியர் திங்கள் குலத்தவர் (சசாழர் சூரிய 
குலத்தவர். சசரர் சுடர்தீ குலத்தவர்) தன் திங்கள் 
குலம் சிறப்புறுவதற்காக ஆயிரம் கண் சகாண்ட 
இந்திரனின் மணியாரத்ரதப் சபற்று 
அணிந்துசகாண்டவன். இந்திரன் ஆரம் பூண்ட 
பாண்டியன். – அவன் வாழி. 
இடியின் சதய்வம் இந்திரன்.  அவன் முடியில் தன் 
ரகயில் சூடியிருந்த வரீத் சதாடி வரளயரல ஒரு 
பாண்டியன் உரடத்தான். அதனால் இடியுடன் கூடிய 
மரழ பாண்டிய நாட்டில் சபய்யாமல் நின்றுவிட்டது. 
அதனால் சினம் சகாண்ட பாண்டியன் இடிமரழரயப் 
பிடித்துக்சகாண்டு வந்து தன் நாட்டில் சபய்யுமாறு 
சசய்தான் ஒரு பாண்டியன் – மரழ பிணித்து ஆண்ட 
மன்னவன் – அவன் வாழி.  



என்சறல்லாம் சதன்னன் (பாண்டியன்) அரசன் 
சிறப்பிரனச் சசால்லி வாழ்த்திக்சகாண்சட 
மாங்காட்டு மரறசயான் வந்து அந்தச் சசாரலயில் 
அமர்ந்திருந்தான்.  

 

“உன் ஊர் யாது, ஈங்கு எதற்காக வந்திருக்குகிறாய்” 
என்று  குன்றாச் சிறப்பிரன உரடய சகாவலன் 
சகட்டான். மாங்காட்டு மரறசயான் தான் வந்ததன் 
சநாக்கத்ரதச் சசால்கிறான்.  

 

நீல சமகம் சபான் மரல சமல் படிந்திருப்பது சபால 
ஆயிரம் தரல விரிந்துள்ள பாம்புப் படுக்ரகயில் 
பலரும் சதாழுது நிற்ரகயில் காவிரித் துருத்தி 
திருவரங்கத்தில் திருமகள் மார்பன் படுத்திருக்கும் 
சகாலத்ரதயும்,  

நீர்ப் பருக்குடன் அருவி பாயும் சவங்கடம் என்னும் 
மரலயின் உச்சியில், சக்கரமும் சங்குமாகிய 
ஞாயிறும் திங்களும் இரு மருங்கும் ஒளிவசீும் 
இரடநிலத்தில் மின்னல் சகாடியும், திருவில் 
சகாடியும் பூண்ட நிரலயில், நீல சமகம்  நிற்பது 
சபால, பரகவரர வருத்தும் சக்கரமும், பால் 
சபான்ற சவண்சங்கும் தன் தாமரர சபான்ற 
ரககளில் ஏந்திக்சகாண்டு, பூ மாரலரய மார்பில் 
அணிந்துசகாண்டு, சபான்னாரட உடுத்திக்சகாண்டு, 
சசங்கண் சநடிசயான் நின்ற வண்ணமும்  



எனக்குக் காட்டு என்று என் உள்ளம் துன்புறுத்த, 
அவற்ரறக் காண வந்திருக்கிசறன். சமற்கில் உள்ள 
குடமரலயில் ‘மாங்காடு’ என்னும் ஊரில் வாழ்பவன் 
நான் – என்று கூறினான்.  

 

சதன்னன் நாட்டுச் சிறப்பிரனக் கண் குளிரக் 
கண்சடன் ஆதலின் சதன்னரன 
வாழ்த்திக்சகாண்டிருக்கிசறன். இதுதான் என் வரவு – 
என்றும் கூறினான்.  

 

அவனிடம் “மதுரரக்குச் சசல்லும் வழி யாது” என்று 
சகாவலன் சகட்டான். அதற்கு மரறயவன் 
சசால்லும் வழிகள் மூன்று.  

 

 

அரசுத் சதாழிலாளர்களும், அரசனும் சசங்சகால் 
திரிந்து சவந்தன் ஆட்சிரய இழந்த நாடு சபால, 
சவனல் காற்று வசீி, கதிரவன் சவப்பத்தால், தன் 
தன்ரமயில் குன்றி முல்ரல நிலமும், குறிஞ்சி 
நிலமும் தன் நல்லியல்புகரள இழந்து பாரல 
என்னும் படிமத்ரதக் சகாண்டிருக்கும் காலத்தில் 
சபண்ணழகிரயயும் கூட்டிக்சகாண்டு வந்திருக்கிறரீ். 
கற்பாரறகளும் கல்-மரலகளும் அங்குமிங்குமாகக் 
கலந்து நீர்நிலம் ஆங்காங்சக இருக்கும் நீண்ட 
வழிதான் மதுரர சசல்லும் வழி. இதில் சசன்று 



சகாடும்ரப (சகாடும்பாலூர்) என்னும் நீண்ட குளம் 
இருக்கும் ஊரில் புகுந்தால், சிவசபருமானின் சூலம் 
சபால மூன்று வழி பிரியும். 
 

வலப்பக்கமாக இருக்கும் வழியில் சசல்ல 
நிரனத்தால், மராம், ஓரம, உழிஞ்சில், மூங்கில் 
மரங்கள் உலர்ந்த நிரலயில் காணப்படும். மரல் 
என்னும் நீர்-நிழல் ஓடும். தண்ணரீ் என்று எண்ணி 
அதரனப் பருக மான் கத்தும். சவடர் வாழும் கானம் 
அது. அதரனக் கடந்து சசன்றால், சநல், கரும்பு, 
திரன, வரகு, மஞ்சள், பூண்டு, சவற்றிரலக் சகாடி, 
வாரழ, பாக்கு, சதன்ரன, மா, பலா, விரளயும் 
சதன்னவன் ஆளும் சிறுமரல சதான்றும். அந்த 
மரலரய வலம்வருவது சபாலச் சுற்றிக்சகாண்டு 
சசல்லுங்கள். 
 

அந்த வழிரய விரும்பாவிட்டால் இடப்பக்க வழியில் 
சசல்லுங்கள். அங்சக வண்டுகள் சசவ்வழிப் பண் 
பாடும் வயல்களும் பூங்காக்களும் இருக்கும். 
அவற்ரறக் கடந்து சசன்றால் திருமால் குன்றம் 
(இக்காலத்து அழகர் மரல) இருக்கும். அங்சக 
ஆரசரய சவல்லும் பிலக் குரக ஒன்று உண்டு. 
அங்சக மூன்று சபாய்ரககள் இருக்கும். புண்ணிய-
சரவணம், பவ-காரணி, இட்ட-சித்தி என்பன அந்தப் 
சபாய்ரககளின் சபயர்கள்.  

 



அவற்றில் புண்ணிய சரவணம் என்னும் 
சபாய்ரகயில் நீராடினால் இந்திரன் இயற்றிய 
நூலறிவிரனப் சபறலாம்.  

பவ காரணி சபாய்ரகயில் நீராடினால் பழம்பிறப்பு 
பற்றித் சதரிந்துசகாள்ளலாம்.  

இட்ட சித்தி சபாய்ரகயில் நீராடினால் நீங்கள் 
கருதியது நிரறசவறும்.  

அங்குள்ள குரகயில் புக விரும்பினால், உங்கள் 
எண்ணத்தில் அங்குள்ள இரறவனின் திருவடிகரள 
மனத்தில் பற்றிக்சகாண்டு மரலப் பகுதிரய மூன்று 
முரற சுற்றி வலம் வாருங்கள்.  

அங்சக நிலத்ரதப் பிளந்துசகாண்டு, சிலம்பாறு 
என்னும் ஆறு ஓடுவது சதரியவரும். அங்சக ஒரு 
சபண் சதான்றுவாள். அவள் சமகம் சபால் ஐம்பால் 
கூந்தல் உரடயவள். மணக்கும் பூக்கள் சூடியிருக்கும் 
கன்னி அவள். அவள் உங்கரள ஒன்று வினவுவாள்.  

இம்ரமக்கு இன்பம் எது?  

மறுரமக்கு இன்பம் எது?  

இம்ரமயும், மறுரமயும் கடந்த சசம்ரமயில் நிற்பது 
எது? 

என வினவுவாள்.  

 

நான் இந்த மரலயில் வாழ்பவள்.  



வசராத்தரம என்பது என் சபயர்.   

என் வினாக்களுக்கு விரட சசான்னால் பிலத்தின் 
கதரவத் திறந்து விடுசவன்.  

கதரவத் திறந்துசகாண்டு அவள் காட்டிய வழியில் 
சசல்லுங்கள். பல கதவுகள் இருக்கும். கடந்து 
சசல்லும்சபாது, ஒட்டுக் கதவு ஒன்று இருக்கும். 
அதன் சமல் தூரிரகயால் தீட்டப்பட்ட பூப்சபண் 
ஒருத்தி சதான்றுவாள்.  

 

இறுதி இல்லாத இன்பம் எது என்று சசால்லுங்கள். 
சசான்னால் நீங்கள் விரும்பியரதப் சபறலாம். 
நீங்கள் சசால்லாவிட்டாலும் உங்கரள ஒன்றும் 
சசய்ய மாட்சடன்.  

குறுக்கிடாமல் வழிரய விட்டு விலகிவிடுசவன்.  

என்பாள். சசான்னால்  

 

இம்ரம இன்பம்  

மறுரம இன்பம் 

இம்ரமயிலும் மறுரமயிலும் இறுதி இல்லாத 
இன்பம்  

ஆகிய மூன்றில் ஒன்ரற நல்குவாள்.  

மரறநூல் ஓதும் மந்திரங்கள் இரண்டு. 
 



ஐந்சதழுத்து மந்திரம் – நமசிவாய 

எட்சடழுத்து மந்திரம் – ஓம் ந சமா நா ரா ய ணா ய 

இரவ இரண்ரடயும் ஒன்றாகக் கருதி ஓதி 
நீராடினால், நீங்கள் விரும்பியரதப் சபறலாம். 
அதற்கு சமலும் நிகழும் நன்ரமகள் சசால்லால் 
விளக்கத் தக்கரவ அல்ல. மற்றவற்ரற 
நிரனக்காமல் தாமரரயில் வறீ்றிருப்பவரன 
வணங்குங்கள்.  

 

அங்சக கருடக் சகாடி உரடய சகாடிமரம் 
சதான்றும். அதன் பின் அவன் திருவடிகரள 
வணங்குங்கள். துயரம் தீர்ந்து இன்பம் அரடயலாம். 
அதன் பின் மதுரரக்குச் சசல்லுங்கள். – இது பிலம் 
தரும் காட்சி.  

 

வலப்புறசமா, இடப்புறசமா சசல்லாமல் இரடப்பட்ட 
வழியில் சசல்வரீ் ஆயின். அது சசம்ரமயான வழி. 
சசாரலயும் ஊரும் உள்ள காடுகரளக் கடந்து 
சசல்ல சவண்டும். அப்படிச் சசல்லும்சபாது, வழியில் 
சசலசவாரரத் துன்புறுத்தும் சபண் சதய்வம் ஒன்று 
நன்ரம சசய்வது சபால வந்து சதான்றும். அது 
துன்பம் சசய்யாமல் வழியில் சசல்பவரரத் 
தடுக்கும்.  

 



விரும்பிய வழியில் மதுரரக்குச் சசல்லுங்கள். நான் 
மூவுலரகயும் கடந்த சநடுமுடி அண்ணல் 
திருமாரலக் காணச் சசல்கிசறன் – என்று 
மாங்காட்டு மரறசயான் கூறினான்.  

 

மாங்காட்டு மரறசயான் சசான்ன வழிகரளக் சகட்ட 
கவுந்தி இவ்வாறு சசால்கிறாள்.  

 

நல்லரதச் சசய்யும் சகாள்ரக பூண்ட 
நான்மரறயாளசன!  

பிலக் குரகயில் புகசவண்டிய நிரலரமயில் 
நாங்கள் இல்ரல.  

கப்பத்து இந்திரன் (சவதம் சசால்லும் இந்திரன்) 
சசான்ன நூலில் உள்ளரவ இயற்ரகயில் 
இருக்கின்றன.  

இறப்பதற்கு முன்பு முற் பிறவியில் சசய்தனவற்ரற 
எல்லாம் இப்பிறவியில் அனுபவித்துக் 
சகாண்டிருப்பதில் கண்டுசகாள்ளலாம்.  

வாய்ரம சநறியிலிருந்து வழுவாமல் 
வாழ்பவர்களுக்கு அரடய முடியாத சபாருள் 
உண்டா? நீ விரும்பிய சதய்வத்ரத வழிபட நீ சசல். 
– என்றாள்.  

வழி நரடக் கரளப்பில் கண்ணகியும், கவுந்தியும் 
அன்று பகல் முழுவதும் ஒருபுறம் இருந்துவிட்டு 



மறுநாள் சசல்லலாம் என்று இருக்கும்சபாது 
சகாவலன் தனிசய சசன்றான். தாகம் தீர்க்கத் 
தண்ணரீ் உண்ணசவண்டி ஒரு நீர்த்துரறயில் 
நின்றான்.  

 

 

காட்டில் வாழும் சதய்வப்சபண் (அணங்கு) 
சகாவலன் மீது காதல் சகாண்டு சகாவலனிடம் 
சசன்றது. முன்சப சகாவலன் மாதவியின் சதாழி 
வயந்தமாரல மீது காதல் சகாண்டிருந்தான். 
அதனால் சகாவலன் தன்ரன விரும்பித் தழுவுவான் 
என்று வயந்தமாரல வடிவம் எடுத்துக்சகாண்டு 
அவனிடம் சசன்றது. சகாடி காற்றில் நடுங்குவது 
சபால அவன் காலடியில் விழுந்தது. கண்ணரீ் 
உகுத்தது.  

 

மாதவி என்மீது குரறபட்டுக்சகாண்டாள். 
“வசந்தமாரலயில் நான் எழுதித் தந்த கடிதத்ரத, 
நான் தீது இல்லாதவள் என்று எழுதிய கடிதத்ரத, 
பிரழ பட எடுத்துரரத்தாய். அதனால்தான் 
சகாவலன் என்னிடம் வராமல் சகாடுரம சசய்தான்” 
என்று பழி சுமத்தினாள். சமசலார் ஆயினும், நூல் 
வல்லவர் ஆயினும், சபண்பாலின் பண்பு உணர்ந்தவர் 
ஆயினும், கடிரகயர் வாழ்க்ரக கரடசய 
(கீழ்ரமசய) சபாலும். கணிரகயரரப் பிணி எனக் 
கருதி ஆடவர் ஒதுக்கும் கணிரகயர் வாழ்க்ரக 



கரடப்பட்டசத சபாலும் என்று சசால்லிக்சகாண்டு 
தன் கண்ணரீர வடித்துக்சகாண்டு, நீ அணிவித்த 
நிலாப் சபால் ஒளி திகழும் முத்து மாரலரயத் தன் 
கழுத்திலிருந்து பறித்து நிலத்தில் வசீிவிட்டு, 
என்ரனயும் விலக்கிவிட்டாள். நீ மதுரர மூதூர் 
சசல்வரத வழிப்சபாக்கர் சசால்லக் சகட்டு வணிகர் 
கூட்டம் சாத்சதாடு வந்சதன். அதரனத் தவற 
விட்டுவிட்டுத் தனிரமயில் துன்புறுகிசறன். பிரிக்க 
முடியாத பண்பிரன உரடயவசர! நீ எனக்கு இடும் 
கட்டரள யாது” என்று அந்த  அணங்குத் சதய்வம் 
வினவியது.  

 

மயக்கும் சதய்வம் காட்டில் உண்டு என்று 
மாங்காட்டு மரறசயான் சசால்லக் சகட்டிருக்கிறான் 
ஆதலால், “மந்திரத்தால் இவள் வஞ்சரனரய 
உணர்ந்துசகாள்சவாம்” என்று சகாவலன் ஒரு 
மந்திரத்ரதச் சசான்னான். அவன் சசான்ன மந்திரம் 
பாய்கரலப் பாரவ (பாயும் சிங்கத்தில் வறீ்றிருக்கும் 
சகாற்றரவ) மந்திரம் ஆரகயால், வந்த சதய்வம் 
நடுங்கியது.  

 

நான் வனசாரிணி. ஏசதா மயக்கம் சசய்விட்சடன். 
கண்ணகிக்கும், கவுந்திக்கும் என்ரனப்பற்றிச் 
சசால்லாமல் சசல்க – என்று சவண்டிக்சகாண்டு 
சபாய்விட்டது 

 



 

வனசாரிணி  சசன்ற பின்னர் சகாவலன் தாமரர 
இரலயில் தண்ணரீ் சகாண்டுவந்து கண்ணகி, கவுந்தி 
தாகத்ரதப் சபாக்கினான்.  

சவயிலின் சகாடுரமயால் சமலும் சசல்ல முடியாத 
நிரலயில் சகாவலன், கண்ணகி, கவுந்தி ஆகிய 
மூவரும் ஒரு காட்டில் தங்கினர். குரவம், மரவம், 
சகாங்கம், சவங்ரக, மரங்கள் இருந்த காடு அது. 
வழிச் சசல்பவர் அல்லது சவறு யாரும் சணல்லாத 
காடு அது. மரழ சபாழியாததால் உழவர்கள் சவறு 
நிலப்பகுதிக்குச் சசன்று, தன் சபராண்ரமரயக் 
காட்டி, வில்லால் உழுது உண்ணும் உழவர்களாக 
மாறிவிட்ட காடு அது.  

 

அந்தக் காட்டில் இருக்கும் முக்கண் குமரி, சதவர் 
சதாழும் சபண், ஐரய (சகாற்றரவ) சகாயிலுக்குச் 
சசன்றனர். 
 

 

 

 

 

 

 



 

மணிமமகலல சிலைவிடு காலை 

 

அரண்மரன முழுவதும் சசாகத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது. 
நறுமணப்புரக மூட்டுசவார் வாளாதிருந்தனர். 
கடவுளர் இருப்பிடங்கள் பூசரனகரள இழந்து 
நின்றன. அந்தப்புரங்கள் ஆடல் பாடல் எதுவுமின்றிப் 
சபரரமதிரயக்சகாண்டிருந்தன. இராஜமாசதவிரயக் 
காணவரும் சபண்களின் ஒப்பாரிதான் கூரரரயப் 
பிளப்பதாக இருந்தது. மகன் இழந்த சசாகம் 
ஒருபுறம்; பிறசபண்களின் தரலரயப் பிளக்கும் 
ஒப்பாரி ஒருபுறம். சசய்வதறியாது திரகத்து 
நின்றசபாதுதான் சசடிப்சபண் வந்து நின்றாள். 
 

“மகாராணி!. வாசலில் தங்கரளக் காண 
வாசவதத்ரத என்ற ஒரு மூதாட்டி வந்திருக்கிறார்.” 
 

“ஒ! வாசவதத்ரத அம்ரமயாரா? வரச் சசால். மற்ற 
சபண்டிரர அப்புறப்படுத்து “ என்று மகாராணி 
சசடிக்கு உத்தரவிட்டாள். 
 

வாசவதத்ரத தான் கற்றவற்றில் உள்ள நல்ல 
தகவல்கரள அழகான சமாழியில், இதுசபான்ற 
இக்கட்டான தருணங்களில் அரசருக்கும், அவருரடய 



சதவிமார்களுக்கும் சகட்பவர்கள் அரமதியுறும் 
வண்ணம் கூறுவதில் வல்லவள். அந்த மஎனசவ, 
அந்த மூதாட்டி இளவரசன் இறந்த சசய்திரயக் 
சகட்டதும் அரசியாரரத் சதற்றசவண்டும் என்று 
அரண்மரனக்கு விரரந்து கிளம்பிவந்திருந்தாள். 
 

மகரன இழந்து நிற்கும் மகாராணிரயப் பார்த்ததும் 
மற்ற சபண்கரளப்சபால அழுது பிலாக்கணம் 
பாடாமல் அரமதியாக வாசவதத்ரத வந்துநின்ற 
சதாற்றசம அரசிரயச் சற்று ஆசுவாசப்படுத்தியது. 
 

“வாருங்கள் மூதாட்டிசய!“ என்று இராசமாசதவி 
வாசவதத்ரதரய வரசவற்று, வணங்கி, உரிய 
ஆசனம் சகாடுத்து உபசரித்தாள். 
 

“குடிகரளக் காப்பாற்றி, பரகவர்கரள சவன்று, 
அடிபணியாதவ்ர்கரள வழீ்த்தி அவர்தம் நாட்டிரனத் 
தம்முடன் இரணத்து வாழும் வரீவாழ்ரவ வாழ்ந்த 
மன்னர் முதுரமயில் இறக்கும்சபாது, அவரர 
தர்ப்ரபப் புல்லில் கிடத்தி ஈமக் கிரிரயகள் சசய்து 
வரீசுவர்க்கம் அனுப்புவது வழக்கம். அத்தரகய 
மரணமா உன் மகனுக்கு சநர்ந்துள்ளது? சசால்லசவ 
வாய் கூசும்படியாக ஒரு மரணம். தனது சதசத்ரதக் 
காப்பதற்குச் சசன்சறா அல்லது பிற சதசத்ரதக் 
கவர்ந்து சவற்றிசகாள்ளச் சசன்சறா உன் மகன் 



இறக்கவில்ரல. பிறகு எதற்காக வருத்தப்படுகிறாய்? 
நில்லாது கண்ணரீ் மரழ சபாழிகிறாய்? நீ இப்படிக் 
கலங்கி நிற்பரதக் கண்டால் அரசாளும் மன்னரும் 
கலந்குவாசர!“ என்று பல ஆறுதல் சமாழிகரளக் 
கூறினாள். 
 

மூதாட்டியின் ஆறுதல் சமாழிகள் சசவிகளில் 
நுரழந்து இராஜமாசதவிரய அரமதிபடுத்துவதற்குப் 
பதில் அவள் சநஞ்சத்தில் ஆற்றாரமத் தீரய கனிய 
ரவத்தது. 
 

மணிசமகரல தன் மகனின் சாவுக்குக் காரணம் 
என்ற நிரனப்ரப அவளால் நீக்கசவ முடியவில்ரல. 
படுக்ரகயில் புரண்டாள்.ஆற்றாது அங்குமிங்கும் 
அரலந்தாள். நாழிரக சசன்றசத தவிர நாடி 
அரமதியுறவில்ரல. எப்படியும் மணிசமகரலரயப் 
பழிவாங்கத் துடித்தாள். 
 

‘அரசு அதிகாரத்ரதக் காட்டி மணிசமகரலரயப் 
பழிவாங்க முடியாது. நியாயம் அவள்பக்கம் 
இருப்பதால் எளிதில் தப்பிவிடுவாள். அப்படிசய 
அவரளப் பழிவாங்கினாலும் சசாழப் சபரரசுக்கு 
அவப்சபயர் வந்துசசரும். எனசவ அவரள 
வஞ்சத்தால்தான் சவல்லசவண்டும்,’ என்று அரசியின் 



சிந்ரத அவளுக்குத் துர்சபாதரன  சசய்தது. 
அப்படிசயாரு நாளுக்காக அரசி காத்திருந்தாள். 
 

அந்தப்புரம் வந்துநின்ற மன்னவரன அரழத்தாள். 
 

“சசால், கீர்த்தி!“ என்றார், மன்னவர் மாவண்கிள்ளி. 
 

“தகாத சசயல் புரிந்ததால்தாசன இளவரசன் 
மாண்டான்?.” 
 

“ஊரறிந்த சசதி இது, சதவி “ 
 

“அப்படியிருக்க மணிசமகரலரய எதற்காகச் சிரற 
பிடித்து இருக்கிறரீ்கள்?” 
 

மன்னர் வியப்புடன் மகாராணியின் முகத்ரத 
சநாக்கினார். எவ்வித பாவரனயும் இல்லாமல், 
உள்ளத்திலுள்ள ரகயறுநிரலரய சவளிக்காட்டாமல் 
முகத்ரதச் சலனமற்று ரவத்துக்சகாண்டிருந்ததால் 
மன்னர் அவரள அப்படிசய நம்பினார்.  வியந்தார். 
 



“அரச முரறரம தவறவில்ரல, சதவி. 
விசாரரணக்கு மணிசமகரலரயச் சிரறப்பிடித்து   
ரவத்துள்சளன்.” 
 

“பாவம், அறியாப்சபண் அவள். அவரள விட்டு 
விடுங்கள்” 
 

“ஒரு மன்னவனுக்கு அவனுரடய புதல்வர்கள் 
சிறந்தவர்களாக விளங்கசவண்டும். அப்படி 
அரமயாமல் சபாகுசமயானால் அந்தப் புதல்வர்கள் 
சவறுக்கத்தக்கவர்,“ என்று அரசன் சநடுமூச்சு 
விட்டான். 
 

“அதனால்தான் சசால்கிசறன். குற்றம் சசய்தவன் நம் 
மகன். மணிசமகரல எதற்காகத் தண்டரனரய 
அனுபவிக்கசவண்டும்?” 
 

“நல்லது. யாரங்சக?“ 
 

மன்னர் உத்தரவு சகட்டு பணியாள் ஒருவன் 
வந்தான். 
 

தனது ரகசயாப்பமிட்ட குறுக்சகாரலரய மன்னர் 
அவனிடம் சகாடுத்து, ”சிரறக்காவல் அதிகாரிரயப் 



பார்த்து, சமீபத்தில் சிரறயில் 
அரடத்துரவக்கபட்டிருக்கும் மணிசமகரல என்ற 
புத்த துறவிரயச் சிரறயிலிருந்து விடுவித்து இங்சக 
அரழத்துவரச் சசால்,“ என்றார். 
 

மணிசமகரல அரழத்து வரப்பட்டாள். 
 

இராசமாசதவி மணிசமகரலரய ஆசுவாசபடுத்தி, 
உணவளித்துப் சபாற்றிய பின்பு, ”சமகலா! உன் மனம் 
என்ன சசால்கிறசதா அரதச் சசய். ஒன்று, 
என்னுடன் இந்த அரண்மரனயில் இருக்கலாம். 
இல்ரல, உலக மக்களுக்குச் சசரவ புரியசவண்டும் 
என்று ஊர் ஊராக உன்னுரடய அமுதசுரபியுடன் 
திரியசவண்டும் என்று கூறினாலும் சரி. முடிவு உன் 
ரகயில்.“ என்ற அரசியின் முகத்ரத மணிசமகரல 
ஏறிட்டாள். 
 

 ‘சரிசயன்று சசால், சபண்சண. பிறகு இருக்கிறது 
எனக்கு சவரல. உன் மூரள கலங்கும் வண்ணம் 
மயக்கமருந்து சகாடுத்து, உன்ரனப் பிச்சியாக்கி, 
இந்த நகரில் உலவரவப்சபன். ஊசர உன்ரனப் 
ரபத்தியம் என்று கூறி விரட்டுவரத நான் என் 
கண்களால் காணசவண்டும்!‘ என்று கருவியபடிசய 
மகராணி மணிசமகரலயின் பதிலுக்குக் 
காத்திருந்தாள். 



 

மறுபிறப்பின் இரகசியம் அறிந்த மணிசமகரலக்கு 
அரசியின் எண்ணத்ரதப் புரிந்துசகாள்வது ஒன்றும் 
சபரிய விஷயமாகத் சதான்றவில்ரல. எனசவ, 
அரசியுடன் அரண்மரனயில் தங்குவதற்குச் 
சம்மதித்தாள். 
 

ஒருநாள் மகாராணி ‘வனப்பும், மிடுக்கும், இளரமயும் 
வாலிபமும் நிரறந்த ஒரு முரட்டு முட்டாள் 
இரளஞரன அரழத்து வாருங்கள்“ என்று தனது 
அதிகாரிகளுக்குக் கட்டரள இட்டாள். 
 

அவர்களும் வாலிபமும், இளரமத் துடிப்பும் மிக்க 
ஒரு முட்டாள் இரளஞரன இழுத்து வந்தனர். 
 

“கும்புடசறன், மவராணி!“ என்று அந்த இரளஞன் 
அரசியின் கால்களில் சநடுஞ்சாண்கிரடயாக 
விழுந்து வணங்கினான். 
 

“உன்ரன எதற்காக இந்த அரண்மரனக்கு 
அரழத்சதன் என்று சதரியுமா?” எட்ன்று சகட்டாள். 
 



“அம்புட்டு அறிவு இருந்துச்சுன்னா நான் ஏன் 
மவாராணி ஆடு மாடு சமய்க்கணும்?” என்று 
சகட்டான் அந்த அப்பாவி முரட்டு இரளஞன். 
 

அரசமாசதவி நரகத்தாள். 
 

“நான் சசால்வரத கவனமாகக் சகள். என்னுரடய 
அந்தபுரத்தில் மணிசமகரல என்ற சபண் ஒருத்தி 
இருக்கிறாள். உன்ரன ஒருவருக்கும் சதரியாமல் 
அவள் இருக்கும் இடத்திற்கு அரழத்துச்சசல்லச் 
சசால்கிசறன். நீ அங்குள்ள அந்தப்புர மகளிரின் 
கண்களில் பட்டுக்சகாண்டிருப்பதுதான் உன் சவரல. 
பிறகு நல்ல சமயம் பார்த்து, ‘மணிசமகரல 
கண்சாரட காட்டித் தன்னுரடய இளம் முரலகள் 
இரண்ரடயும் உன்னுரடய அழகிய மார்பில் 
சபாருந்தும்படி என்னுடன் கூடினாள்’ என்று 
மற்றவர்களிடம் கூறசவண்டும். இதற்கு சவகுமதி 
ஒரு கிழி நிரற சபான் கழஞ்சு. இது அரச கட்டரள.  
சசய்ய மறுத்தால் தண்டிக்கப்படுவாய்.“ என்றாள். 
 

கரும்பு தின்னக் கூலியா? அந்த முரட்டு முட்டாள் 
இரளஞன் இராணி அனுப்பிய காவலனுடன் 
அந்தப்புரம்சநாக்கிச் சசன்றான். 
 



அரசியின் திட்டத்ரத நன்குணர்ந்த மணிசமகரல 
என்னசசய்து தப்பிக்கலாம் என்று சிந்தரன 
சசய்துசகாண்டிருந்தாள். மணிபல்லவத் தீவில் 
மணிசமகலா சதய்வம் தன்னிடம் கூறியிருந்த 
மந்திரங்களின் நிரனவு வந்தது. 
 

அந்த மந்திரங்களில் ஒன்ரற உச்சரித்தாள். 
 

என்ன ஆச்சரியம்! ஓர் அழகிய வாலிபனாக 
உருமாறினாள். 
 

அரசி அனுப்பிய அந்த முட்டாள் இரளஞன் 
மணிசமகரலரய அங்சக காணாமல் தவித்தான். 
 

“கடவுசள இது அரசியாரின் அந்தப்புரம். நான் 
சதடிவந்த சபண்சணா இங்சக இல்ரல. சவற்று 
ஆடவர் இங்கு இருப்பது அரசருக்குத் சதரிந்தால் என் 
கரத முடிந்துவிடும். இது ஏதடா வம்பு?” என்று 
அங்கிருந்து தரலசதறிக்க ஓடினான். 
 

மணிசமகரல இந்தச் சூழ்ச்சியிலிருந்து 
தப்பிவிட்டாள் என்ற சசதி அரசியின் காதுகளுக்குச் 
சசன்றது. 
 



அரசி மணிசமகரல இருக்கும் இடத்திற்குச் 
சசன்றாள். 
 

ஆதரவுடன் அவளுரடய கூந்தரலத் 
தடவிக்சகாடுத்து, ”என்னுடன் சிறிது சநரம் வா.” 
என்று அரழத்தாள்.. 
 

மணிசமகரல அரசியுடன் சசன்றாள். 
 

அரசி பல அடுக்குகரளக் கடந்து ஒரு பாழரடந்த 
இடத்திற்கு அவரள அரழத்துச்சசன்றாள். 
விளக்குகளின் சவளிச்சம் எதுவுமில்லாமல் ஒரு 
அரறயின் கதரவத் திறந்தாள். உள்சள 
சவௌவால்களின் புழுக்ரகசநடி மூக்ரகத் 
துரளத்தது. 
 

“எத்தரனசயா முரற மன்னரிடம் சசால்லிவிட்சடன். 
ஓரலச்சுவடிகரள சவறு ஓர் இடத்தில் ரவக்கச் 
சசால்கிறார். தன் ரகயால் சசய்யசவண்டிய காரியம் 
என்பதால் இன்னும் சசய்யாமல் இருக்கிறார். 
மணிசமகலா, வா! வந்து இந்தப் சபட்டிரய எடுக்க 
உதவிசசய். இதற்குள்தான் பரழய ஓரலச் சுவடிகள் 
ஏராளம் உள்ளன.” என்று அரசி அவரள உள்சள 
அரழத்தாள். 



 

மணிசமகரல உள்சள வந்ததும், அரசி தந்திரமாக 
சவளியில் வந்து அரறயின் கதரவ பூட்டினாள். 
 

மணிசமகரலக்கு முதலில் திக் என்றது. அரறயில் 
சவளிச்சம் காற்று இரண்டும் இல்ரல. சுவாசம் 
பிராணவயுவிற்கு ஏங்கியது. 
 

சவளியில் அரசி யாரிடசமா கூறிக்சகாண்டிருப்பது 
காதில் சகட்டது. 
 

“என்னசவன்று சதரியவில்ரல சாப்பிடு சாப்பிடு 
என்று எவ்வளவு முரறதான் சசால்வது? ஒசர 
அடம். மணிசமகரல உயிரர மாய்த்துக்சகாள்ளும் 
எண்ணம்சகாண்டவள்சபால உணவு உண்ண 
மறுக்கிறாள். அரண்மரன மருத்துவர்தான் இப்படி 
ஒரு புழுக்கரரயில் சபாட்டு அரடத்தால் 
சரியாகிவிடும் என்றார்.” என்று 
கூறிக்சகாண்டிருந்தாள். 
 

அரசியின் சூழ்ச்சி குறித்து மணிசமகரல தனக்குள் 
சிரித்துக்சகாண்டாள். 
 



தான் கற்ற தவத்தின்மூலம் சநடுசநரம் 
மணிசமகரல அந்த அரறயில் எவ்வித சிரமுமின்றி 
இருந்தாள். மீண்டும் கதவு திறக்கபட்டால் ஒன்று 
தான் இறந்திருப்சபாம் என்ற மகிழ்ச்சியில் அரசி 
கதரவத் திறக்கசவண்டும். தான்  சநடுசநரம் அந்தப் 
புழுக்கரறயில் இருந்தபடி உயிருடன் இருப்பது 
அரசியின் உள்ளத்ரத மாற்றினாலும் 
வியப்பரடவதற்கில்ரல என்று 
நிரனத்துக்சகாண்டாள். 
 

அரறயின் கதவு தட்டப்படும் ஓரச சகட்டது. 
மணிசமகரல எழுந்துசசன்று கதரவத் திறந்தாள். 
எதிரில் இராசமாசதவி கண்களில் நீர்மல்க 
நின்றுசகாண்டிருந்தாள். சமய்யாகசவ வருத்தம் 
சதாய்ந்த அரசியாரின் முகம் அவருரடய 
மனமாற்றத்ரதசய காட்டியது. 
 

“என் சிறுமதி காரணமாக என் மகனின் சகாடிய 
மரணத்திற்கு நீயும் ஒருவிதத்தில் காரணம் 
என்பதால் சகட்டபுத்தியுடன் உனக்கு இரடயூறுகள் 
சசய்சதன். நீ நல்லவள், மணிசமகரல. உன்னுரடய 
நற்பண்பின்முன் நான் சதாற்றுவிட்சடன். பிரழ 
சபாறுத்தருள்க.” என்ற அரசியின் கூற்ரற 
மணிசமகரல சகட்டாள். 
 



“என்ன இது மகாராணி? நான் யார், பிரழ 
சபாறுத்தருள? உங்கள் நிரலயில் நான் 
இருந்திருந்தாலும் இரதத்தான் சசய்திருப்சபன். நாம் 
அரனவரும் மனிதப்பிறவிகள்தாசன?“ என்றாள். 
 

அரசி மறுசமாழி கூறாமல் நின்றாள். 
 

ஆனால் அவள் கண்களில் வழிந்த கண்ணரீ் 
நிற்கவில்ரல. வழிந்துசகாண்டிருந்தது. 
 

“அழ சவண்டாம், அரசியாசர! இளவரசன் 
உதயகுமாரன் முற்பிறப்பில் இராகுலன் என்ற 
சபயருடன் உங்களுப்பிறந்தான். அவரனத் 
திட்டிவிடம் என்ற பாம்பு தீண்டி உயிர் நீத்தசபாது 
நீங்கள் ஏன் அழவில்ரல? பிறப்பும் இறப்பும் 
சதாடர்ந்துசகாண்சட இருக்கும். உங்கள் மகனின் 
உடலுக்குக் கண்ணரீ்விட்டீர்கசள உங்கள் மகனுக்கு 
எரியூட்டியவ்ர்கரள என்னசவன்று சசால்வது? 
அவர்கள் என்ன நிரலயாக இருக்கப்சபாகிறவர்களா? 
உங்கள் மகனின் உயிர் அடுத்தபிறவியில் எங்கு 
சதான்றும் என்பது ஒருவருக்கும் சதரியாது. அந்த 
உயிரின்  அன்பிற்காகக் கண்ணரீ்சிந்தினரீ்கள் 
என்றால் உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் அரனத்தின் 
மீதும் அன்பு சசலுத்துவதுதாசன முரறரம?” 
என்றாள். 



 

தன்ரனவிட வயதில் மிக இரளயவள்தான் 
மணிசமகரல. ஆனால் மனதில்பதியுமாறு இப்படிப் 
சபசுகிறாசள என்று அரசியார் மாய்ந்துசபானார். 
 

‘நீங்கள் அந்தக் கயவரன அனுப்பியது சதரிந்ததும், 
நான் ஆணாக உருமாறும் மந்திரத்ரத உச்சரித்துத் 
தப்பிசனன். புழுக்கரறயில் என்ரன ரவத்துப் 
பூட்டியசபாது பசியடக்கும் மந்திரத்ரத உச்சரித்துப் 
பசியில்லாமல் சநடுசநரம் உள்சள இருந்து 
தப்பித்சதன்.’ என்றாள். 
 

மனிசமகரலக்குத் தனது திறரமகரளப் பட்டியல் 
இடசவண்டும் என்பது சநாக்கமன்று. இருப்பினும் 
காரியங்களின் காரணங்கரளக் கூறும்சபாது அவளது 
திறன்கள் அரனத்தும் வரிரசயில் 
சசர்ந்துசகாண்டன. சமலும் முந்ரதய பிறவியில் 
தனது கணவனாக இருந்த  இராகுலரன 
இந்தப்பிறவியில் ஈன்றவள் என்பதால், அரசி சமலும் 
குற்றங்கள் சசய்துவிடக் கூடாது என்பதில் 
மணிசமகரல கவனமாக இருந்தாள். 
 

“அரசியாசர! தங்கள் தடுமாற்றதிற்குக் 
காரணமானவற்ரறக் கூறுகிசறன். சகாஞ்சம் 
கவனமாகக் சகளுங்கள். நாட்ரட ஆளும் 



மன்னவர்கள் குடிமக்களுக்குக் காவலர்களாக 
இருக்கசவண்டும். அவர்கரள 
அச்சப்படுத்துபவர்களாக இருக்கக்கூடாது” 
 

“பிறகு, நிகழும் விபரீதங்களுக்கு அரசர்கசளதாசன 
சபாறுப்பு?” 
 

“ஆமாம்,“ என்று ஆசமாதித்த மணிசமகரல, ” 
அப்படிசயாரு சகாடிய விபரீதம் ஒன்று சநரிட்டது.” 
என்றாள். 
 

“விளக்கமாகச் சசால் “ என்றார் அரசி. 
 

“ஒரு சதசத்ரத ஆண்ட மன்னன் தனது 
சகாடுங்சகான்ரமயால் மக்கரள 
சவருட்டிக்சகாண்டிருந்தான். அந்த நாட்டில் ஒரு 
சபண். அவளுக்கு ஒரு ரகக்குழந்ரத சவறு. 
மன்னன்தான் சரியில்ரல கனவனாவது சநரும் 
கூறுமாக இருக்கக் கூடாதா? அவனும் சரியில்லாமல் 
சபாகசவ, சவறுத்துப் சபான அந்தப்சபண் வாழ 
வழியின்றித் தனது குழந்ரதரயக் சகாவில் ஒன்றில் 
விட்டுவிட்டு சவறு ஓர் ஊருக்குச் சசன்று, 
வரரவில்மகளிர் வாழும் வாழ்ரவ சமற்சகாண்டாள்.  
அந்தக் குழந்ரதரய ஓர் அந்தணன் எடுத்து 
வளர்த்துவந்தான். உரிய பருவத்தில் முப்புரிநூல் 



அணிவித்து சவதம் கற்றுக்சகாடுத்தான். அந்தச் 
சிறுவனும் வளர்ந்து வாலிபப்பருவம் எய்தினான். 
ஒருமுரற அவன் சவளியூர் சசன்றசபாது அங்கு 
பரத்ரதயர் வாழும் பகுதிக்குச் சசன்றான். பல 
சவசிகளின் நடுவில் அவன் இன்பம் துய்க்க 
சதர்வுசசய்த சவரச அவரனப்சபற்ற தாய் என்பது 
சதரியாது. அந்த அந்தண வாலிபன் கிளம்பும் சநரம் 
சவரச சும்மா இல்லாமல் அவனுரடய ஊரின் 
சபயரரக் சகட்டாள். அவன் சசான்னதும் அவளும் 
சிறுவயதில் தனக்கு நிகழ்ந்தரதக் கூறினாள்.  அவள் 
சசான்ன தகவல்களின் அடிப்பரடயில் அவள் தனது 
தாய் என்பரத அவன் அறிந்தான். அவளிடம் 
சசால்லாமல் சவளிசயறினான். தன்னுரடய 
ஈனத்தனமான சசயரல எண்ணிசயண்ணிக் 
கூசினான். அவமானம் தாளமுடியாமல் ஆத்மஹத்தி 
சசய்துசகாண்டான்.” 
 

“கடவுசள!“ என்று அரசியார் காதுகரளப் 
சபாத்திக்சகாண்டாள். 
 

“அரசியாசர. இன்சனாரு கரத கூறுகிசறன்.  ஒரு 
காட்டில் நிரறசூலியான ஒரு சபண்மான் 
தாகம்மிக்குற ஒரு சிற்சறாரடயில் நீர் 
குடித்துக்சகாண்டிருந்தது. அது நீர் அருந்தும் ஓரச 
ஒரு சவடுவன் காதுகளில் விழுந்தது. சவடுவன் 
மரறந்திருந்ததால் மாரன சநரில் 



பார்க்கமுடியவில்ரல. வில்ரல வரளத்தான். 
அம்ரபக் குறிரவத்து ஒலிவந்த திரசயில் 
சசலுத்தினான். அவன் கரணவிடுவதில் 
படுசமர்த்தன் என்பதால் அந்த அம்பு மானின் 
வயிற்றில் ஒரு புறம் குத்தி மறுபுறமாக 
சவளிவந்தது. வயிற்றினில் மான் குட்டிரயச் 
சுமந்துசகாண்டிருந்த தாய் மான் தனக்கு சநர்ந்த 
சகாடுரமரயத் தாங்கமுடியாமல் அலறியது. 
பதறிப்சபான சவடுவன் சபாய்ப்பர்க்கும்சபாது ஒரு 
நிரறமாத சபண்மாரனக் சகான்றுவிட்டது 
சதரிந்தது. அதரன மிகப்சபரிய குற்றமாகக் கருதிய 
சவடன் தனது அம்பினால் தன்ரனக் குத்திக்சகாண்டு 
இறந்தான். இது உங்களுக்குத் சதரியுமா, சதவி?” 
என்றாள். 
 

“நன்கு கற்றவள் நீ. கூறு, சகட்கிசறன்.” 
 

“புத்தி மயக்குற கள்ரள அருந்தும் மூடர்கள் அந்தக் 
கள் ஏற்படுத்தும் களிப்பில் எதிரில் வருவது கூரிய 
தந்தங்கரளயுரடய யாரன என்பதுகூடத் 
சதரியாமல் அசட்டுத்துணிச்சலுடன் முன்சசன்று 
நின்று அதன் மிரட்டலுக்கு அஞ்சாமல் அந்த 
யாரனயின் கால்களில் மிதியுண்டு இறந்து 
சபானவர்கரளப் பற்றி நீங்கள் சகள்வி 
பட்டதுண்சடா? சபாய் சபசி வாழ்வசத வாழ்வு என்ற 
எண்ணம்சகாண்டவர்களால் வாழ்வில் துன்பம் என்ற 



சபருங்கடலிலிருந்து தப்பிக்க இயலும் என்று 
நம்புகிறரீ்களா?” 
 

“இல்ரல,“ என்றார் அரசியார். 
 

“களரவ ஏராகக்சகாண்டு உழுது பிரழக்கும் 
கள்வர்கள் வாழ்வில் நிம்மதியாக வாழமுடியும் 
என்று நம்புவசீரா, சமன்ரமயான இளம் மூங்கில் 
சபான்ற சதாள்கரளயுரடய சதவி?” 
 

“நிச்சயம் இல்ரல,“ என்றார் இராசமாசதவி. 
 

“இந்தப் பரந்த பூமியில் வாழ்பவர்கள் துன்பம் 
சகாடுக்கக் கூடிய காமம் சபான்ற ஐந்து 
குற்றங்கரளத் தவிர்க்கசவண்டும்” என்றாள். 
 

“சமலும் சசால்!” 
 

“கல்வி கற்பதால் மட்டும் உண்ரமப் சபாருரள 
அறியமுடியாது, சதவி. மனதால கூடக் சகாபமின்றி 
இருப்பவன்தான் உண்ரமயான ஞானி. 
வறியவர்களுக்கு சவண்டியரத வழங்குபவர்கசள 
இந்த உலகில் வாழ்பவர்கள். பசி என்று வாயிலில் 
வந்து நிற்பவர்களுக்கு சவண்டிய உணரவ 



அளிப்பவர்கசள இறந்த பிறகு தாங்கள் சசல்லும் 
இடம் சசார்கமா நரகமா என்பரத அறிந்தவர்களாவர். 
உயிர்கள் அரனத்தின்மீதும் அன்பு 
சசலுத்துபவர்களுக்குதான் துன்பம் தீரும் வழி 
சதரியும்.” 
 

இதுசபான்று ஞானம் என்ற பயிரிரன வளர்க்கும் 
சபாதரன என்ற நீரரத் சதளித்தாள் மணிசமகரல. 
அந்த சபாதரன நன்னரீ் அரசமாசதவியின் 
சசவிகளின் உள்சள வழிந்து அவள் இதயத்தில் 
மகனின் சகாடிய மரணத்தால் எரிந்துசகாண்டிருந்த 
ஆற்றாரம என்ற தீரயத் தணிக்கத் சதாடங்கியது. 
 

அரசியின் கண்களில் நீர்மல்கத் சதாடங்கியது. 
தனக்கும் மணிசமகரலக்கும் வயது, சசல்வாக்கு 
இவற்றில்தான் சவறுபாடு. மணிசமகரலயின் 
ஞானத்தின்முன்பு தான் ஒரு சபரிய பூஜ்ஜியம் 
என்பரத உணர்ந்தார். இவளிடமா தான் 
பரகரமபாராட்டிசனாம் என்று எண்ணி சவட்கித் 
தரலகுனிந்தார். 
 

“பிரழ சபாறு, மணிசமகலா!“ என்று தனது இருகரம் 
குவித்தார். 
 

பதறிப் சபானாள் மணிசமகரல. 



 

“மகாராணியாசர! என்ன இது? நீங்கள் என்னிடம் 
பிரழசபாறுக்கச்சசால்லிக் சகட்பதா? தாங்கள் 
யாசரன்று எண்ணினரீ்கள்? சசாழமண்டலத்ரத 
ஆட்சிபுரியும் மன்னவரின் பட்டமகிஷி “ 
 

“இப்படி ஒரு அறிவும் ஞானமும் 
நல்சலாழுக்கமும்சகாண்ட சபண் துறவியின் 
முன்னால் நிற்கத் தகுதியில்லாதவள் நான்.” 
 

“அப்படிச் சசால்லக் கூடாது. நீங்கள் யார் சதரியுமா? 
சசால்லட்டுமா? 

 

“சசால்” 
 

“இந்தப் சபண்துறவியின் முந்ரதய பிறவியின் 
கணவனாக வாய்க்கப் சபற்றவரர இந்தப் பிறவியில் 
மகனாகப் சபற்றதால் எனக்கு நீங்கள் மாமி 
முரறயாகசவண்டும். சதரிகிறதா?” என்று கூறி 
சிரித்தாள். 
 

இராஜமாசதவியும் அந்தச் சிரிப்பில் 
கலந்துசகாண்டாள். 
 



அலகு -2 

சீவக சிந்தாமணி: 
 

சீவக சிந்தாமணி என்பது சங்க காலத்துக்குப் பின்னர் 
சதான்றிய ஐம்சபருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று. சசாழர் 
காலத்தில் எழுதப்பட்டது. திருத்தக்கசதவர் என்னும் 
சமண முனிவரால் இயற்றப்பட்ட இக் காப்பியம் 
சீவகன் என்பவனின் அக வாழ்க்ரகரய 
அடிப்பரடயாகக் சகாண்டது. 
 

சமய இலக்கியங்கசள அதிகம் பரடக்கப்பட்ட 
அக்காலத்தில், மக்களிடத்திலும், மன்னனிடமும் கூட 
இதற்கான சதரவயும், ஆதரவும் இருந்ததாகத் 
சதரிகிறது. 
 

சிலப்பதிகாரம், மணிசமகரல என்னும் தமிழில் 
சதான்றிய முதல் இரு காப்பியங்களாகக் 
கருதப்படும், கரதரய அடிப்பரடயாகக் சகாண்ட 
இலக்கியங்கரளத் சதாடர்ந்து மூன்றாவதாக 
உருவான கரத கூறும் தமிழ் இலக்கியம் இது. 
எனினும் முன்ரனயவற்ரறப் சபாலன்றி, சீவக 
சிந்தாமணி விருத்தப்பாக்களால் ஆனது. 
சீவகன் + சிந்தாமணி – சீவகசிந்தாமணி ஆகிறது. 
சீவகன், சீவகசிந்தாமணி என்ற சபருங்காப்பியத்தில் 
பாட்டுரடத் தரலவன். 



 

சிந்தாமணி என்ற சசால்லுக்கு சவண்டிய யாவும் 
வழங்கும் ஓர் இரத்தினம், இந்திரன் அணியும் மணி, 
சதய்வமணி சபான்ற சபாருள்கள் உள்ளன. 
சீவகசிந்தாமணி என்பது தரல அணியாக 
அரமயப்சபறுகிறது. 
 

சீவகசிந்தாமணி சமண சமயக்காப்பியம். தமிழ் 
மரபின் அடிப்பரடயில் இக்காப்பியம் சதான்றியதாகக் 
கூறுவதற்கு இயலவில்ரல . 
 

இந்நூலாசிரியர் இச்சரிதத்ரத இன்ன நூலிலிருந் 
சதடுத்து யாம் பாடுகின்சறசமன்று கூறாரமயின், 
இதற்கு முதனூல் இன்னசதன்று இந்நூரலக் 
சகாண்டு நிச்சயிக்கக் கூடவில்ரல . ஆயினும் 
வடசமாழியில் 

 

க்ஷத்திர சூடாமணி, 
கத்திய சிந்தாமணி,, 
ஜவீந்தர நாடகம், 
ஜவீந்தர சம்பு 

என நான்கு நூல்கள் உள்ளன. அரவகசளல்லாம் 
இச்சீவகன் சரிதசம கூறுகிறது. 



 

ஆறு வளம்; 
 

30.நாமகள், திருமகள், அறசவள்வி அரசன் 
வறீ்றிருக்கும் நாடு.  

31.சதங்கு, கமுகு, சதன், பலா, மா, வாரழ, - மிக்கது 
ஏமாங்கதம் என்னும் நாடு.  

33.அரசன் யாரனக் கூட்டம் சபால் மரழசமகம். 
சிவன் சரட சபால் மின்னல்.   

மரலயில் ஏறி மரழ சபாழிந்தது.   

34.மாடத்துத் துகில் சகாடிசபால் அருவி சவள்ளம்.  

35.மார்பிலுள்ள முத்தாரம் சபால அருவி மணிகரளச் 
சசாரிந்தது. 
36.வள்ளல் சகாரட சபால் வளங்கரளக் சகாண்டு 
சசன்று ஆறு வழங்கிற்று. 
37.யாரன மதம், சதன், சந்தனம், பழம் கலந்து 
சவள்ளம் ஓடிற்று.     

38. அடித்துக்சகாண்டு ஓடிக் கடலில் முற்றிற்று. 
39.கடல்-சசல்வன் நுரர-மாரல சூடும்படி முற்றிற்று. 
40.பம்ரப ஒலிப்பது சபால் சவள்ளம் மதகின் வழிசய 
பாய்ந்தது. 
 



41.யாரனகள் சபாரிடுவது சபால் மகளிர் 
முரலகரளக் கணவர் தாக்கினர்.     

42.  புரனவின் ஒலியும், பம்ரப ஒலியும் கடல் 
ஒலிரய ஒத்தன.  

43.காமனும் சாமனும், மாமனும் மருகனும் சபால் 
அன்பு காட்டினர். ஆடுகள் அறுகம்புல்ரல சமய்ந்தன. 
 44.எருரமகரளயும், எருதுகரளயும் பூட்டி, வரால் 
மீன்கள் ஓடும்படி உழுதனர்.  

45.சநல் விரதத்தனர். கரடசியர் நாற்று நட்டனர். 45.  

46.வரால்மீன் துள்ள, நாற்று நடும் மகளிரின் 
முரலகள் சசறாயின. கன்று ஊட்டும் பசுவின் பால் 
நிலத்தில் பாய்ந்தது.  

47. பாலில் வளரும் தாமரரரய விட்டுவிட்டு 
முத்துமாரலயில் பாய்ந்தன. 
வண்டுகள் முத்துப் சபான்ற முல்ரலப் பூக்களில் 
விருந்து உண்டன. 48.   

நாற்று நடுபவர் பாடிக்சகாண்டு நட்டனர். 49.   

கரடசியர் தரும் கள்ரள உழவர்கள் உண்டனர். 50. 
 

வயல் விரளச்சல் 

குவரள சபால் கண்கள். தாமரர சபால் முகங்கள். – 
உழத்தியர். 51.  

முத்துக் சகாத்த பந்து விரளயாடிர்.     52.   



சூல் சகாண்ட பாம்பு சபால் சநல்லம்பயிர் கதிர் 
வாங்கியது. கீழ்மக்கள் தரல சபால் நிமிர்ந்து 
நின்றது. நூல்கரளக் கற்றவர் வணக்கம் சபால 
விரளந்தது     53.   

மீன்கண் அளவும் சவற்றிடம் இல்லாமல் சநல்லும் 
கரும்பும் விளந்திருந்தன.         54.     

மள்ளர்கள் குவரளப் பூக்கரளச் சூடிக்சகாண்டு சநல் 
அறுத்தனர்.      55.  

குயம் என்னும் அரிவாளால் அறுத்தனர்.       56.  

சநல்ரலக் கட்டித் தூக்கிச் சசல்லும்சபாது மரத்தில் 
இருக்கும் பாக்குகள் உதிர்ந்தன. 57.     

களத்தில் சநற்கட்டுகரளப் பலாப்பழம் சபால 
அடுக்கினர். 58.   

எருரமகரளப் பிரணயல் கட்டி, சபார் அடித்து, 
சபான்மரல சபால் சநல்ரலக் குவித்தனர். 59.  

கரும்பாரலகளில் வந்தவசரல்லாம் சாறு பருகினர். 
60.   

கரழக்கூத்து 

சநல், கரும்பு, மலர் ஏற்றிச்சசல்லும் வண்டிகள் 
கிரண முழக்கத்துடன் சசன்றன. 61.  

சதங்காய், இளநீர், சவற்றிரல, பாக்கு, இனிய 
பண்டங்கள் – ஏற்றிய வண்டிகள் சசன்றன 62.   



கடல்வளப் சபாருள், மரலவள முதிரர – ஏற்றிய 
வண்டிகள் சசன்றன.  63.     

ஊர்கள் வயல்களும் மருதமரமும் சகாண்டு 
விளங்கின. 64.    

அன்னங்கள் தாமரரயில் உறங்கின. குயிலின் 
முழக்க ஒலியில் மயில்கள் ஆடின. 65. 
கயிற்றின் சமல் நடக்கும் கூத்தியர் சபால் நாரர 
நடந்தது. 66.  

குளத்தில் மகளிர் நீராடும்சபாது அவர்களது 
மணிக்சகாரவகளும் அல்குலும் வானம் பூத்திருப்பது 
சபால் காணப்பட்டன. 67.   

மகளிர் அவல் இடிப்பர். பாக்கு மரத்தில் ஊஞ்சல் 
கட்டி ஆடுவர். 68.  

எருரமகள் கன்ரற நிரனத்துப் பால் சசாரியும். 69. 
மகளிர் பாடிக்சகாண்டு பூரவக்கும் கிளிக்கும் பால் 
ஊட்டுவர். 70.     

 

விரளயாட்டு 

கஞ்சி சபாட்டத் துணிகரள மகளிர் 
உடுத்திக்சகாண்டனர். 71.   

ஊடல் தீர்க்க சமகரலரயப் பற்றும்சபாது உதிர்ந்த 
மணிகள் சபான்சுடும் தீப்சபால் சதான்றும். 72.   



மக்கள் ஆடு, சசவல் விரளயாட்டுகரளக் கண்டு 
மகிழ்ந்தனர். 73.    

மாடத்து மகளிர் முரலகள் சபால புன்ரன 
பூத்திருந்தது 74.    

எங்கும் மகளிர் கூத்தாட்டம்.           75.   

உணவு, அணிகலன்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருந்தன. 
76.   

தவம் சசய்பவர்களும் இன்பம் துய்ப்பவர்களும் 
நாசடங்கிலும் வாழ்ந்தனர். 77.    

 

 

அலகு 3  

கம்ப ராமாயணம் 

இராமனது வரலாற்ரறக் கூறும் நூல் இராமாயணம் 
எனப்பட்டது. கம்பராமாயணம் எனும் நூல் 
குசலாத்துங்க சசாழனின் ஆரணப்படி கம்பர் எனும் 
சபரும் புலவரால் இயற்றப்பட்ட தமிழ் நூலாகும். 
இந்நூல் இந்து சமய இதிகாசங்கள் இரண்டினுள் 
ஒன்றான இராமாயணத்திரன மூலமாகக் சகாண்டு 
இயற்றப்பட்டதாகும். கம்பரால் இயற்றப்பட்ட 
கம்பராமாயணம் ஒரு வழி நூலாகும். இது 
வடசமாழியில் வால்மீகி என்பவர் இயற்றிய 
இராமாயணத்திரனத் தழுவி எழுதப்பட்ட நூல் 
ஆகும். இது ஒரு வழி நூலாகசவ இருந்தாலும் 



கம்பர் தனக்சக உரித்தான பாணியில் கருப்சபாருள் 
சிரதயாமல் தமிழ் சமாழியில் இயற்றியுள்ளார். 
வடசமாழி கலவாத தூய தமிழ்ச்சசாற்கரளத் தனது 
நூலில் ரகயாண்டதால் கம்பர், சதால்காப்பிய சநறி 
நின்றவர் என்று புகழப்படுகிறார். 
 

நாட்டுப் படலம்; 
நான்கு அடிகள் சகாண்ட பாடல் வரககரள வகுத்து 
வால்மீகி என்னும் கவிஞன் சதவர்களின் சசவி 
குளிரப் பாடினான். அவன் புகழ்ந்த சகாசல நாட்ரட, 
ஆரச என்னும் கள்ரளக் குடித்துவிட்டு 
மூக்கரறயன் ஒருவன் சபசுவது சபால் நான் 
பாடுகிசறன். 
2 

வரப்புகளில் முத்து. மரடகளில் சங்கு. 
ஈரநிலங்களில் சபான். எருரமக் குழிகளில் கழுநீர்ப் 
பூக்கள். நீர்க்கரரகளில் பவளம். சநல்வயல்களில் 
அன்னம். கரும்புத் சதாட்டங்களில் சதன்கூடு. 
சந்தனக் காடுகளில் வண்டுகள். 
3 

ஆறு பாயும் ஓரச. உழவர் கரும்பாரலயில் 
ஆரவாரம். பரும்புச்சாறு பாயும் ஓரச. கடலில் சங்கு 
ஓரச. காரளகள் முட்டிக்சகாள்ளும் முரனப்பு. 
நீரில் எழுரம பாயும் மகிழ்ச்சி. – இப்படிப்பட்டது 
மருதநிலம். 



4 

மருதம் என்னும் அரசரவச் சசாரலயில் மயில்கள் 
ஆடின. தாமரர அந்த  ஆட்டத்துக்கு விளக்கு 
சவளிச்சம். சமகங்களின் இடி அந்த ஆட்டத்துக்கு  
முழவு. குவரளப் பூக்கள் ஆட்டத்ரதப் பார்ப்பவர்கள். 
நீரரலகள் ஆட்டத்துக்குத் திரர. வண்டுகளின் ஓரச 
மகரயாழின் ஓரச.  

5 

வண்டுகளும், திருமகளும் தாமரரயில் இருந்தன. 
விரலமாதர் கண்களும், காமன் அம்பும் 
காமுகர்கரளத் தாக்கின. முத்தும் பவளமும் (நீர் 
முத்தும், மின்னலும்) சமகங்களில் இருந்தன. 
வாக்கில் உண்ரமயும், புது நூல்களின் சபாருளும் 
மக்கள் நாவில் சதான்றின.  

 

நீரில் சங்கும், நிழலில் எருரமயும், தாமரரயில் 
திருமகளும், புதரில் ஆரமயும், நீர்த்துரறகளில் 
சங்குப் பூச்சிகளும், ரவக்சகால் சபாரில் 
அன்னப்பறரவயும், சசாரலயில் மயில்களும் 
உறங்கின.  

7 

கலப்ரப உழும் இடங்களில் சபான் சதான்றியது. 
சங்குகள் முத்ரத உதிர்த்தன.  கால் இடறும் 
இடங்களில் மணிக்கற்கள் கிடந்தன. சநல்லங்கதிர், 



மீன், கரும்பு, வண்டு, உழத்தியர் முகம், மலரும் 
பூக்கள் – எங்கும் ஒளி வசீின.  

8 

சீறியாழ் மீட்டும் பாணர் நறவம்-கள் உண்டு 
முழங்கும் இரசக் கருவிகளுடன் பாடினர். சவள்ரள 
சவசளர் என இருக்கும் மாடங்களில் மயில் ஆடி 
மக்கரளத் துயில் எழுப்பியது.  

9 

ஆரலயில் பிழியும் கருப்பஞ்சாறு என்னும் சதன், 
பாரளயில் இறங்கும் கள்  என்னும் சதன், 
சசாரலயில் விழும் பழத்சதன், கட்டு உரடந்து 
சகாட்டும் சதன் கூட்டுத் சதன், மக்கள் 
அணிந்திருக்கும் மாரலகளிலிருந்து வழியும்  சதன், 
- எல்லாம் எல்ரலயில்லாமல் சபருக்சகடுத்து ஓடி 
வங்கக் கடலில் கலக்க அவற்ரற உண்டு மீன்கள் 
எல்லாம் களிக்கும்.  

10 

உழத்தியர் வாயிலிருந்து வரும் சசாற்கள் பண்கள் 
சபால் இன்பமாக இருக்கும். அவர்களின் கண், ரக, 
கால், முகம், வாய் – சபால அவர்கள் கரளயும் 
பூக்கள் வயலில் இருக்கும். உழவர் கள் உண்ட 
வாரய உரடயவர். அவர்கள் கரளகரளப் 
பறிக்காமல் நிற்பர். சபண்கள் பால் காதல் 
சகாண்டவர் சிறிசயார் ஆயின் அதிலிருந்து 
அவர்களால் தப்ப முடியாது. 



அலகு 3  

திருநாரளப் சபாவார் புராணம் 

 

சசாழமண்டலத்திசல சகாள்ளிடநதியின் பக்கத்துள்ள 
சமற்காநாட்டிசல, ஆதனூரிசல, புரலயர்குலத்திசல, 
நந்தனார் என்பவர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் 
பரமசிவனுரடய திருவடிகரளசயயன்றி, 
மற்சறான்ரறயும் மறந்தும் நிரனயாதவர். 
அவ்வூரிசல தமக்கு சவட்டிரமக்காக 
விடப்பட்டிருக்கின்ற மானியமாகிய நிலத்தின் 
விரளவினாசல சீவனஞ் சசய்து சகாண்டு, 
தாஞ்சசய்யசவண்டும் சதாழிரல நடத்துகின்றவர்; 
சிவாலயங்கசடாறும், சபரிரகமுதலாகிய 
ஒருமுகக்கருவிகளுக்கும் மத்தளமுதலாகிய 
இருமுகக்கருவிகளுக்கும் சதாலும் வாரும், 
விரணக்கும் யாழுக்கும் நரம்பும், அருச்சரனக்குக் 
சகாசராசரனயும் சகாடுக்கின்றவர்; ஆலயங்களின் 
திருவாயிற்புறத்தில் நின்றுசகாண்டு அன்பின் 
சமலீட்டினால் கூத்தாடிப் பாடுகின்றவர். 
 

அவர் ஒருநாள் திருப்புன்கூரிசல சபாய்ச் 
சுவாமிதரிசனம் பண்ணித் திருப்பணி சசய்தற்கு 
விரும்பி, அங்சக சசன்று திருக்சகாயில்வாயிலிசல 
நின்றுசகாண்டு, சுவாமிரய சநசர தரிசித்துக் 
கும்பிடசவண்டும் என்று நிரனத்தார். சுவாமி 



அவருரடய விருப்பத்தின்படிசய தமக்கு 
முன்னிருக்கின்ற இடபசதவரர விலகும்படி சசய்து, 
அவருக்குக் காட்சி சகாடுத்தருளினார். நந்தனார் அந்த 
ஸ்தலத்திசல ஒரு பள்ளத்ரதக் கண்டு, சபரிய 
குளமாக சவட்டித் தம்முரடய ஊருக்குத் 
திரும்பினார். 
 

அவர் இப்படிசய பல ஸ்தலங்களுக்கும் சபாய் 
வணங்கித் திருப்பணி சசய்து வந்தார். ஒருநாள், 
சிதம்பர ஸ்தலத்திற்குப் சபாகசவண்டும் என்று 
ஆரசசகாண்டு, அவ்வாரச மிகுதியினாசல 
அன்றிரவு முழுதும் நித்திரர சசய்யாதவராகி, 
விடிந்தபின் “நான் சிதம்பர ஸ்தலத்திற்குப் சபானால் 
திருக்சகாயிலினுள்சள பிரசவசிக்கும் சயாக்கியரத 
என் சாதிக்கு இல்ரலசய” என்று துக்கித்து, “இதுவும் 
சுவாமியுரடய அருள்தான்” என்று சசால்லிப் 
சபாகாசதாழிந்தார். பின்னும் ஆரசவளர்தலால் 
“நாரளக்குப் சபாசவன்” என்றார். இப்படிசய 
“நாரளக்குப் சபாசவன் நாரளக்குப் சபாசவன்” என்று 
அசநக நாட்கள் கழித்தார். அதனால் அவருக்குத் 
திருநாரளப்சபாவார் என்னும் சபயர் உண்டாயிற்று. 
 

ஒருநாள் அவர் சிதம்பர தரிசனம் பண்ணசவண்டும் 
என்னும் ஆரச பிடித்துந்துதலால், தம்முரடய 
ஊரினின்றும் பிரஸ்தானமாகி, சிதம்பரத்தின் 
எல்ரலரய அரடந்தார். 



 

அத்திருப்பதிரயச் சுற்றிய திருமதில்வாயிலிசல 
புகுந்து, அங்குள்ள பிராமணர்களுரடய வடீுகளிசல 
ஓமஞ் சசய்யப்படுதரலக் கண்டு, உள்சள சபாதற்கு 
அஞ்சி, அங்சக நமஸ்கரித்து அத்திரு சவல்ரலரய 
வலஞ்சசய்துசகாண்டு சபாவார். இப்படி இராப்பகல் 
வலஞ் சசய்து உள்சள சபாகக் கூடாரமரய 
நிரனத்து வருந்துகின்ற திருநாரளப்சபாவார் 
“சபாநாயகரர எப்படித் தரிசிக்கலாம்? இந்த இழிந்த 
பிறப்பு இதற்குத் தரடசசய்கின்றசத! என்று 
துக்கத்சதாடும் நித்திரர சசய்தார். சபாநாயகர் 
அவருரடய வருத்தத்ரத நீக்கி அவருக்கு அருள் 
சசய்யத் திருவுளங்சகாண்டு, அவருக்குச் 
சசாப்பனத்திசல சதான்றி, “நீ இந்தப் பிறப்பு 
நீங்கும்படி சநருப்பிசல மூழ்கி எழுந்து, 
பிராமணர்கசளாடும் நம்முரடய சந்நிதானத்தில் 
வருவாய் என்று அருளிச்சசய்து, 
தில்ரலவாழ்ந்தணர்களுக்கும் சசாப்பனத்திசல 
சதான்றி, அந்தத் திருநாரளப்சபாவார் சபாருட்டு 
சநருப்ரப வளர்க்கும்படி ஆஞ்ஞாபித்து 
மரறந்தருளினார். தில்ரல வாழந்தணர்கள் 
எல்லாரும் விழித்சதழுந்து, திருக்சகாயிலிசல 
வந்துகூடி, சபாநாயகர் ஆஞ்ஞாபித்தபடி சசய்சவாம்” 
என்று சசால்லி, திருநாரளப்சபாவாரிடத்திசல 
சசன்று “ஐயசர! சபாநாயகருரடய 
ஆஞ்ரஞயினாசல இப்சபாழுது உம்சபாருட்டு 
சநருப்பு வளர்க்கும்படி வந்சதாம்” என்றார்கள். 



அரதக்சகட்ட திருநாரளப்சபாவார் “அடிசயன் 
உய்ந்சதன்” என்று சசால்லி வணங்கினார். 
பிராமணர்கள் சதன்மதிற்புறத்திசல சகாபுரவாயிலுக்கு 
முன்சன ஒரு குழியிசல சநருப்பு வளர்த்து, அரதத் 
திருநாரளப் சபாவாருக்குப் சபாய்த் சதரிவித்தார்கள். 
திருநாரளப்சபாவார் அந்சநருப்புக் குழிரய 
அரடந்து, சபாநாயகருரடய திருவடிகரள மனசிசல 
தியானம் பண்ணி, அதரன வலஞ்சசய்து 
கும்பிட்டுக்சகாண்டு, அதனுள்சள புகுந்தார். புகுந்த 
நாயனார் அந்தத் சதகத்ரத ஒழித்து, புண்ணிய 
மயமாகிய பிராமணமுனி வடிவங்சகாண்டு 
உபவதீத்சதாடும் சரடமுடிசயாடும் எழுந்தார். 
அதுகண்டு தில்ரலவாழந்தணர்களும் மற்ரறச் 
சிவபத்தர்களும் அஞ்சலிசசய்து களிப்பரடந்தார்கள். 
திருநாரளப்சபாவார், அவர்கள் உடன் சசல்லச் 
சசன்று சகாபுரத்ரத அணுகி, அதரன நமஸ்கரித்து 
எழுந்து, உள்சள சபாய் கனகசரபரய அரடந்தார். 
பின் அவரர அங்கு நின்ற பிராமணர் முதலிசயார் 
யாவரும் காணாரமயால் ஆச்சரியங்சகாண்டு 
ஸ்சதாத்திரஞ் சசய்தார்கள். சபாநாயகர் 
திருநாரளப்சபாவாருக்குத் தம்முரடய 
ஸ்ரீபாதங்கரளக் சகாடுத்தருளினார். 
 

அலகு-4 

மைம்பாவணி 



சதம்பாவணி என்னும் நூல் இசயசு கிறிஸ்துவின் 
வளர்ப்பு தந்ரதயான புனித சயாசசப்பு மீது 
இயற்றப்பட்ட முதற் சபரும் சசய்யுள் வரக 
நூலாகும். இந்நூல் இத்தாலிய நாட்டவரான 
வரீமாமுனிவர் அவர்கள் தமிழில் திறம்பட ஆக்கிய 
நூல் எனப் புகழப்படுகிறது. கிறிஸ்தவ சமயத்தின் 
சுருக்கசமன்சற இந்நூரல அறிஞர்கள் 
மதிப்பிடுகின்றனர். 
 

இத்தமிழ்க் காப்பியம் பிறசமாழி நூல் ஒன்றில் 
வருகின்ற சசய்திகரளத் தழுவி, தமிி்ழ் சநறிக்சகற்ப 
எழுதப்பட்டதாகும். அதாவது, ஸ்பானிய நாட்டு 
ஆகிருத நகரில் வாழ்ந்த ஆகிர்த மரியாள் (Maríyal de 

Ágreda) என்னும் கன்னி மரறசபாருளான இரறநகரம் 
(Mystical City of God) என்னும் நூரல, கன்னி மரியாவின் 
ஆரணப்படி எழுதியதாகக் கூறியுள்ளார். அந்த நூலில் 
இசயசுவின் வளர்ப்புத் தந்ரதயான சயாசசப்பு 
பற்றிய சசய்திகளும் உண்டு. ஆகிர்த மரியின் 
அந்நூரலத் தழுவி, தமிழ் மரபுக்கும், தமிழ்ப் 
பண்பாட்டுக்கும் ஏற்ப சயாசசப்பின் வரலாற்ரற 
இயற்றியிருக்கிறார் வரீமாமுனிவர். 
ஈரறம் சபாருத்துப் படலம்; 
 

இவ்விருவரும் கண் முதலாகவுள்ள 
ஐம்சபாறிகளாகிய கதவுகரளத் 



தீய சநறியிற் சசல்லாது 
அரடத்துக்சகாண்டுள்ளரமயால், மண்ணுலரகச் 

சார்ந்த சிற்றின்பசமல்லாம் மனத்துள் புகாமல், 
உயர்ந்த விண்ணுலகம் முதல் 

எல்லாம் ஆண்ட அரசனாகிய இரறவன் இவர் தம் 
உள்ளமாகிய இடத்ரதத் 

தனிப்பட்ட முரறயில் அரடந்திருந்து 
மகிழ்ச்சிசயாடு ஆள்வான். 
  

ஐம்சபாறிகளாகிய கதரவ அரடத்து, அக்கதவிற்கு 
ஒழுக்கத்ரத 

நல்ல காவலாக நிறுத்தி, அதன்மூலம் தத்தம் கதரவ 
அடுத்து வந்த பல 

சபாருள்கரளயும் தடுத்து சவளிசய நிறுத்தி, 
அப்சபாருள் தன்சனாடு 

இங்சக சகாண்டு வரும் உணர்ரவ மட்டும் 
உள்ளத்தில் புக விட்ட பின், 
அவ்வுணர்வுக்கு விரடப் பாகமாகக் கூறத்தக்கரதக் 
கூறி, இவ்வாறு 

அவ்விருவரும் தம் உள்ளத்தில் எதன் மீதும் பரக 
இல்லாமல் அறத்தில் 

எழுச்சி சகாள்வர். 
 



     மானத்ரதசய தமக்கு சவலியாகவும், 
ஞானத்ரதசய ஆண்டவன் 

வகுத்த சசால்ரலத் தமக்கு எடுத்துத்தரும் 
தூதுவனாகவும், யாவரும் 

விரும்புமாறு தானத்ரதசய தமக்குத் சதாழனாகவும், 
மண்ணுலகில் 

உடசலாடு இருப்பினும் அறிவு உணர்வினால், 
வானத்ரதசய தமக்கு 

உரறவிடமாகவும் சகாண்டு ஒரு குரறயுமில்லாது 
அவ்விருவரும் வாழ்வர். 
  

சசற்சறாடு கலந்த நீரர அருந்தாமல் கடந்து சசன்று, 
சதளிந்த 

அரலரய உரடய ஊற்ரற அடுத்துத் தூய நீரர 
உண்ட சிறப்புப் சபால, 
இகழ்ச்சிசயாடு கலந்த இவ்வுலக வாழ்வின் 
இன்பங்கரள இழக்க விட்டு 

விலகி, வானுலக வள்ளலாகிய இரறவசனாடு 
சபாருந்தி நின்று உள்ளம் 

பூரித்து வாழ்வர். 
 

 திருந்திய சசங்சகாரல உரடய மன்னர்க்சகல்லாம் 
மன்னன் 



எனப்படும் ஆண்டவன் ஆக்கிய சவத நூரலத் 
திருந்திய முரறயில் 

ஆராய்ந்து தம் வாழ்க்ரக சநறியாக ஆக்கிக்சகாண்ட 
தன்ரமயால் 

திருந்திய இவ்விருவர் உள்ளங்களும் பழுசதன்பசத 
இல்லாமல், ஆண்டவன் 

வறீ்றிருந்து ஆட்சி சசய்யும் அரியரணக்குரிய 
சமன்ரம சபாருந்தியன 

ஆகும், 
 

துன்பத்ரதத் தரக் காரணமான ஆரசகரளசயல்லாம் 
சவறுத்து 

விலக்கிய சீரரக் சகாண்டு, குற்றத்ரதத் தரும் 
இயல்புள்ள சபாருட் 

சசல்வத்ரத முற்றிலும் புறக்கணித்த 
வல்லரமயால், 
அப்சபாருள்கரளசயல்லாம் பரடத்த 
ஆண்டவரனசய அரடந்த 

மாண்புள்ள அவ்விருவரும் எப் சபாருளாலும் வரும் 
எல்லா 

இன்பங்களிலும் சமலாகத் தம் இதயத்தில் உயர்ந்து 
விளங்கினர். 
 



தம்மிடம் இதழத் தக்க குற்றம் எதுவுசம 
இல்லாதிருப்பினும், 
உயர்வாகக் கருதும் ஒப்பற்ற தவத்தினால் தம் 
உடரல வாட்டிய 

தன்ரமயுள்ள அவ்விருவரும், விரியும் பருவத்து 
ஒப்பற்ற மலர்கரள 

உரலயிலிட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கும் பன்னரீ் 
சகாண்டசதாரு மணம் சபால 

நற்குணங்கரளக் சகாண்டு உயர்ந்து விளங்கினர். 
 

சபான்னின் ஒளிரய சவளிசய எடுத்துக் காட்டும் தீப் 
சபாறிகசளா? 

மணியுள் சசறிந்து கிடக்கும் ஒளிரய சவளிசய 
காட்டிய சாரணக் கல்சலா? 

தச்சன் கருதிய உருவத்ரத ஒளி சபறக்காட்டிய 
உளிசயா? இவ்வாசறல்லாம் 

ஒப்பிடத் தக்க வரகயில், உள்ளம் தன் ஒளிரய 
சவளிசய காட்டக் 

காரணமான தவத்ரத அவ்விருவரும் தாங்கி 
நின்றனர். 
 

விண்மீனின் ஒளிரய மூடி மரறத்த சமகம்சபால் 
ஆரசசயல்லாம் 



மரறந்து, தான் இரறவன் ஒருவரனசய உணரும் 
தன்ரமயாலும், 
வானுலகிற்குரிய ஒளி சபாருந்திய சதய்வக் 
காட்சியாலும் சூரச துலங்கி, 
கதிரவனின் ஒளிரயத் தன்னுள் வாங்கிக்சகாண்ட 
கண்ணாடிரய 

ஒத்தவனாய்க் காணப்பட்டான். 
 

தான் உட்சகாண்ட கதிரவனின் சசந்நிறக் கதிர்கரள 
சவளிவிடும் 

கண்ணாடிரயப் சபான்று, அவனது விரிந்த 
சசந்தாமரர மலர் சபான்ற 

இதயம் முழுவதுசம சதய்வ ஒளியினால் நிரறய, 
கதிரவன்சபால் நிரறந்த 

சதய்வக் காட்சிரய உட்சகாண்ட சசால்லால் 
இரறவரனப் பின்வருமாறு 

வாழ்த்திக் கூறுவான். 
 

 

 

அலகு -5  

இக்கால காப்பியங்கள். 



 

வாணி தாசன்;  

புதுரவரய அடுத்த வில்லியனூரில் 22-7-1915ஆம் 
நாள் சதலுங்ரகத் தாய்சமாழியாகக்சகாண்ட 
அரங்க.திருக்காமு, துளசியம்மாள் ஆகிசயாருக்கு 
மகனாகப் பிறந்தார். [1] இவருக்குப் சபற்சறார் இட்ட 
சபயர் அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலு என்பதாகும். 
இவர் ‘ரமி’ என்னும் புரனப்சபயரும் சகாண்டவர். 
 

இவர், பாசவந்தர் பாரதிதாசனிடம் சதாடக்கக் கல்வி 
பயின்றவர். அத்சதாடக்கக் கல்விசய பாப்புரனயும் 
தமிழுணர்விற்கும் சதாடக்கமாயிற்று. இவர்தம் 
பாடல்கள், சாகித்திய அகாதமி சவளியிட்ட ‘தமிழ்க் 
கவிரதக் களஞ்சியம்’ என்ற நூலிலும் 
சதன்சமாழிகள் புத்தக சவளியடீ்டுக் கழகம் 
சவளியிட்ட புதுத்தமிழ்க் கவிமலர்கள் என்ற 
நூலிலும் மற்றும் பற்பல சதாகுப்பு நூல்களிலும் 
இடம் சபற்றுள்ளன. உருசியம், ஆங்கிலம் முதலிய 
சமாழிகளில் இவர் பாடல்கள் சமாழி 
சபயர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவர் பிசரஞ்சு சமாழியிலூம் 
புலரம சபற்றவர். ‘தமிழ்-பிசரஞ்சு ரகயகர முதலி’ 
என்ற நூரல சவளியிட்டுள்ளார். பிசரஞ்சு 
குடியரசுத்தரலவர் இவருக்கு ‘சசவாலியர்’ என்ற 
விருதிரன வழங்கியுள்ளார். சமலும் ‘கவிஞசரறு’, 
‘பாவலர் மணி’ முதலிய பட்டங்களும் 
வாணிதாசனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ், 



சதலுங்கு, ஆங்கிலம், பிசரஞ்சு ஆகிய சமாழிகளில் 
வல்லுநர். 34 ஆண்டுகள் தமிழ் ஆசிரியராகப் 
பணிபுரிந்தவர். 
 

பாரதிதாசன் அடிசயாட்டிப் பாடிய கவிஞர்கரள 
அக்காலத்சத சவளிவந்த ‘சபான்னி’ இதழ், 
‘பாரதிதாசன் பரம்பரர’ என்னும் தரலப்பிட்டு 
அறிமுகப்படுத்தியது. பாரதிதாசன் பரம்பரரயினருள் 
வாணிதாசன் குறிப்பிடத்தக்கவர். “தமிழச்சி”, 
“சகாடிமுல்ரல” ஆகிய சிறு காப்பியங்கரளயும், 
‘சதாடுவானம்’, ‘எழிசலாவியம்’, ‘குழந்ரத 
இலக்கியம்’ ஆகிய கவிரத நூல்கரள 
வழங்கியுள்ளார். எனினும் ‘வாணிதாசன் கவிரதகள்’ 
என்னும் சதாகுப்சப சபரும் புகழ் சபற்றது 

 

சகாடி முல்ரல – இயல் 1 

அரவ கூடிற்று. 
புலவன் பாட்சடான்ரற நீட்டினான். 
 

திருவாழும் மண்டபத்தில் புலவர் நின்றார்; 
‘சசந்தமிழ் சபால் வாழ்க’ என்றார். அரசன் வந்தான்! 
கருவிழிக்கு ரமசயழுதி அங்குள் சளாரரக் 

கரடக்கண்ணால் விழுங்கிற்றுப் பணிப் சபண் 
கூட்டம்! 



’வருகளங்கள் தமிழ்மறவன்’ என்றார் கூத்தர்; 
‘வாசனாங்கக் சகாற்ற சமன்றார் மறவர் கூட்டம் 

இருரகயும் இள நரகயும் காட்டி சவந்தன். 
‘இருந்திடுக அவரவர்கள் இருக்ரக என்றான். 
 

திருவிருந்த வடீுகரட திறந்தான்; அங்குச் 

சசர்ந்திருந்த தமிழ்ப்புலவர், கரலஞர், ஆற்றில் 

சபருகிவரும் சவள்ளத்ரத மரடகள் சபாலப் 

சபற்றிருந்தார்; உளங்களித்தார்; ‘வாழ்க’ என்றார். 
அருகிருந்த நுரழபுலத்தான், அரமச்சன், ‘இங்சகார் 

அழகாட உமதருளுக் சகங்கு’ சதன்றான். 
‘சரி’ சயன்று தரல அரசத்தான் சவந்தன் கூடச் 

சுவசரல்லாம் எதிசராலிக்கும் சதங்ரகக் சகற்ப ! 
 

உள்ளத்தில் எழுகின்ற எண்ணம் தன்ரன 

உருவாக்கிச் சுழல்விழியால் பாம்புக் ரகயால் 

வள்ளசலன வழங்குகின்றாள்; சமய்சிலிர்க்க 

வாயரசத்துக் சகாஞ்சுகின்றாள்: ஆங்கி ருந்சதார் 

அள்ளுகின்றார் விழி இரண்டால், சகாள்ரள இன்பம்! 
அரசன் சமய் மறந்திருந்தான்; மூரல் பூத்தான்; 



‘சதள்ளிய சசந் சதன்கரலகள் வாழ்க்ரகக்’ 
சகன்றான். 
நூலிரடயாள் தீங்குயிலாள் நாணி நின்றாள். 
 

தமிழ்க்கரலக்கு வாழ்த்துரரத்தா னரமச்சன்; 
சவள்ளித் 

தவிசிருந்த புலவ சனழுந் சதன்றன் சசாந்தத் 

தமிழ்நாடும் கரலசமாழியும் வாழ்க’ என்றான்; 
தடந்சதாளன் பரடத்தரலவன், கரலசய எங்கள் 

அமிழ்’ சதன்றான்; சபாற்பதக்கம் சகட்டி முத்து 

மணிமாரல பரிசாக அரசன் தந்தான். 
சிமிழ்க்காத அரவசயாரரக் குளிர்ந்து சநாக்கிச் 

சித்திரசம சசல்வரதப்சபால் வணங்கிச் சசன்றாள். 
 

நாட்டு நிரல விளக்கி நின்றான் நுரழபுலத்தான்; 
நடுவயலின் நிரல சசான்னார் உழவர் ; சவற்றி 
நாட்டுகின்ற பரட நிரலரய வன்மன் சசான்னான். 
நன்றி’ சயன்றான் மாமல்லன். அங்குச் சூழ்ந்த 

கூட்டத்ரத விலக்கிசயாரு புலவன் வந்தான்; 
கும்பிட்டான்; நறுக்சகான்ரற எடுத்து நீட்டிப் 

‘பாட்’சடன்றான். ‘பாடு சகன சவந்தன் சசால்லப் 



பலாசமாய்க்கும் ஈப்சபால அரவசயார் சூழ்ந்தார். 
 

அரவசயார்முன் புலவன் பாடிய பாட்டு 

 

என்றும் சபயர் நிரலக்க 

ஏசதனும் சசய்திடுதல் 

குன்றுநிகர் சவந்தர்க்(கு) 
உரியதுகாண் – நன்சற 

தமிழ்நாட்டில் இல்லாத் 

தனிப்சபருரம மூதூர் 

இரமப்சபாழுதில் ஆக்க எழு! 

இயல் 2 

 

அரசனும் அரமச்சனும் மூதூர் சரமக்க முடிவு 
கட்டினர். 
 

‘சபான்னரலகள் வசீுகின்ற கடசலா, வானிற் 

புது நாசடா, மரலசசறிந்த காசடா , என்றன் 

அன்ரன எழில் கரலயரசி தீட்டுகின்ற 

அழகுதிரரச் சீரலசயா, சசங்குருதி ஆசறா, 
சபான் பழுக்கும் சபருரலசயா, அந்தி வானம்? 



புதுரமயடா புதுரம!’ சயன்றான் கச்சி சவந்தன். 
‘ஏன் அரசச! வணக்க சமன்றான் நுரழபுலத்தான். 
எழிலுலகம் பின்னிழுக்க மன்னன் வந்தான். 
 

சயான்றுது சசாகசத்துப் 

 

நான் நிரனத்த நிரனப்ரபப் சபால் புலவன் ஓரல 

நறுக்கினிசல பாட்டிரசத்தான்; விந்ரத! விந்ரத! 
ஏன்வாழ்ந்தார் என் முன்சனார்? இந்த நாட்டில் 

ஏது சசய்தார்? புதுரமசயான்றும் இல்ரல! இல்ரல! 
நான் சசய்சவன் அப்புதுரம; ஆய்ந்து சசால்லாய் 

நல்லரமச்ச!’ என அரசன் நவின்றான். ‘சசத்துப் 

சபானவரரப் பழிகூற சவண்டாம், சவந்சத! 
புகழ்நடுக’ என அரமச்சன் எடுத்துச் சசான்னான் 

 

மாமல்லன் ஏசதசதா எண்ணிப் பின்னர் 

மானவன்மன் என் மகரள மணக்கும் முன்சன , 
ஏமம் சசர் நிலாமுற்றம், வசந்த வாவி, 
எழிற்கூடம், கற்சிரலகள் நிரறந்த குன்றும், 
தாமரமப்சபாம் நம் சபரால் ஓரூர்’ என்றான். 
நல்ல சதன்றான் நுரழபுலத்தான். அரசன் மீண்டும் 



‘நாமழிந்து சபானாலும் ஊரும் சபரும் ந 

ம் நாடு சபால் நிரலக்கச் சசய்சவாம்’ என்றான் 

 

‘நாள் பார்க்க சவண்டு’ சமன்றான் மாமல்லன். ‘நன் 

னாசளன்ன சசய்யு?’ சமன்றான் அரமச்சன். ‘வானக் 

சகாள் பார்க்க சவண்டு சமன்றான் அரசன். ‘சவந்சத! 
கரடக்காலக் சகாள்ரகயிது : வணீர் சூழ்ச்சி; 
ஆள்விரனரய நம்பாது மக்கள் வழீும் 

அளறுமிகு முள் நிரறந்த பாட்ரட ; காலில் 

சதள் சகாட்ட சநறிசதன்ரனக் சகற் லுண்சடா? 

சசப்பிடுவரீ்’ என வணங்கி அரமச்சன் சசான்னான். 
 

இக்கால வழக்கத்ரதச் சார்ந்து நாட்டில் 

இருந்து குடி சசய்யவில்ரல என்றால், மக்கள் 

சபாக்ரகயனால் சபானதுசவ சபாரிமா சவன்பார்; 
சபான சபாரி மாத்சதறார்; புளிபி ழிந்த 

சதாக்காம் இக் சகாடும் பழக்கம் ; அதற்கு நாசமா 

சதாற்பாரவ; அரதமீற முடியா தப்பா! 
எக்காலம் பகுத்தறிவு சபற்று மக்கள் 

எதிர்ப்பாசரா அன்றிடரும் தீரும்’ என்றான். 



 

இரசந்திட்டான் அரரமனதாய் நுரழபு லத்தான்! 
என் சசய்வான்? ‘நம்மக்கள் நிரலயில் வாசற 

திரசசகட்டுப் சபானதிசலா புதுரம இல்ரல; 
சசய்தித்தாள் எடுத்சதழுதி நன்னாள் பார்த்துத் 

திரச பார்த்துச் சசல்க’ என்றான். நிரறந்த ஏரிச் 

சிறகிசயன வாள் மறவர் பறந்தார் ஊரார் 

இரசமீட்டி ‘மாமல்லன் எண்ணம் முற்றும் 

இனிது முடி வரடக’ சவன்று வாழ்த்தினாசர! 

இயல் 3 

வழியில் முரளத்த காதல். 
கருவிழிகள் ஒன்ரற ஒன்று கவ்வின. 
 

சதன் ததும்பும் பூப்பறித்தாள் முல்ரல ; நாறும் 

சசடி பறித்தாள் சதாடுத்திட்டாள்; ஆங்கு வந்த 

மாரனத் தன் மார்பரணத்தாள்; ‘சபா! சபா!’ என்று 

வந்த இளம் பசுங்கன்ரற விரட்டி நின்றாள். 
‘ஏன் இந்த ஓரவஞ்சம்?’ என்று கிள்ரள 

இரணந்தவரளத் சதாடர்ந்துவரும்; அணிரலத் 
தாவும் ! 



பூரனரயப் சபால் சதாடர்ந்தல்லி வந்தாள்; 
கண்ரணப் 

சபாத்தி நின்றாள். சகாடிமுல்ரல அல்லி’ என்றாள். 
 

‘பள்ளியிசல படிப்பவர்கள் இன்பச் சிட்டு! 
பரதபரதப்பு நிரற ஆட்டுக் குட்டி! இன்று 

பள்ளியிசல நாம் படித்த நாரளப் சபாலப் 

பறந்சதாடி உரனப்பிடிக்க எனது சநஞ்சம் 

துள்ளுதடி! ஓசடன்றாள் அல்லி! ஆனால் 

சதாடு பார்ப்சபாம்’ எனப்பாய்ந்தாள் முல்ரல ! 
இன்பம் 

அள்ளுதற்குப் சபட்ரடயிரனத் துரத்திச் சசல்லும் 

ஆண் சகாழி சபால் அல்லி துரத்து கின்றாள்! 
 

கிரளயடர்ந்த மரம் சுற்றிச் சசடிகள் நீக்கிக் 

சகக்கலித்துக் சகாடிமுல்ரல தாவி வந்தாள்; 
தளிர்சமனி வியர்த்தாரட நரனய, சமதி 
வாசலாத்த சரட அரலய, உயர்ந்த சங்கு 

வரளசயாலிக்கக் சகாடிமுல்ரல சதாடரும் அல்லி 
வழிபார்த்துப் பறந்தாள்; சமல் விரளவு காணாள். 
கரளநீங்க சவர் மீது தரலரய ரவத்துக் 



கண்ணுறங்கும் காரளயின் சமல் தடுக்கி வழீ்ந்தாள்! 
 

மருண்சடழுந்தான் ; தரலமாட்டில் இருந்த 

குத்து வாசளடுத்தான் சநாடிப்சபாழுதில் ; தன் சமல் 
வழீ்ந்த 

சுருண்டகுழல் இளங்சகாடிரயக் கண்டான்; ரகவாள் 

சதாரலவினிசல வசீிவிட்டான்; குனிந்து தூக்கி 
மருண்டாசயா? அஞ்சாசத!’ என்றான். அந்த 

வல்லிதரல குனிந்து நின்றாள்; கரடக்கணித்தாள். 
கருவிழிகள் ஒன்ரறசயான்று தாவி தாவிக் 

கவ்வுகின்ற சவரளயிசல அல்லி வந்தாள். 
 

‘மன்னிக்க சவண்டு சமன்றாள் எங்சகா பார்த்துக் 

சகாடிமுல்ரல ; மரழபட்ட மதிரய ஒத்தாள்! 
மன்னிப்புக் குரியவன் நான்’ என்றான் அந்த 

வழிப்சபாக்கன் . அல்லி இரட மறித்துச் சசால்வாள்; 
‘மன்னிப்புக் கார்சபாறுப்பு? தடுத்த இந்த 

மரசவசர’ எனச் சிரித்தாள். ‘இல்ரல! இல்ரல! 
என்னுரடய குற்றமிரண்சடன்றான் ஏந்தல். 
“ஈசதன்ன புதுரமயடி ‘ என்றாள் அல்லி. 
 



எழுந்திருந்தான்; சதாற்ரபரய எடுத்தான்; ‘ஊருக் (கு) 
எப்பக்கம் நலம்பாடி இல்லம் ? ‘ என்றான்; 
சசழுந்சதனாம் சகாடிமுல்ரல விழிரயப் பார்த்தான்; 
சசயல்மறந்தான். ‘எவ்வூசரா?’ என்றாள் அல்லி. 
‘எழுகடலார் சதன்னிலங்ரக அழகன் என்சபர்; 
இவ்வூரில் கரலக்சகாயில் சரமக்க சவந்தன் 

எழுதிட நான் இங்கு வந்சதன்’ என்றான் தச்சன். 
‘இப்படிப் சபாய்த் திரும்புங்கள்’ என்றாள் அல்லி. 
 

அடிபட்டுக் கால் முறிந்த மாரனப் சபால் 

அவளவரனப் பார்த்திருந்தாள் , ஊரர சநாக்கி 
நடக்கின்றான் கற்றச்சன் தரலரயத் தாழ்த்தி; 
நான் மாட்சடன்’ என்று மனம் அவரளத் தாவும்! 
நடக்க அவன் கால் மறுக்கும்; இதற்குள் ளாக 

நானூறு முரற திரும்பிப் பார்த்தான்; கட்டுக் 

கடங்காத உள்ளத்ரத அவள் பால் விட்டுக் 

கள்ளுண்டான் சபால் நடந்து சசன்றிட்டாசன! 
 

அரழக்கின்ற குரல் சகட்டான்; நின்றான்; அல்லி 
தரலசதறிக்க அங்சகாடி வந்தாள்; காய்ந்த 



தரழயின் சமல் அவன்வசீி மறந்து வந்த 

ரகவாரளத் தந்திட்டாள். அழகன் மின்னும் 

குரழயாசள! உன்தரலவி ஊரரப் சபரரக் 

கூறாசயா?’ எனக்சகட்டான். உயிர் சபானாலும் 

பிரழயாத மாமல்ல அரசன் சநாற்றுப் 

சபற்றமகள் சகாடிமுல்ரல ‘ என்றாள்; சபானாள்! 

இயல் 4 

அழகன் நிரனசவல்லாம் அவள் பால் இருந்தது. 
 

குன்றுகரளப் பிளக்கின்றார் இரளய தச்சர்; 
சகால்லன்கல் உளிவடித்து வழங்கு கின்றான்; 
நின்றிருக்கும் சசாம்சபறி ஆரளப் பார்த்து 

‘நில்லாசத! சபா! சபா சபா!’’ என்றான் சவண்சணய்க் 

குன்ரறப்சபால் சமலாரட தரலயில் சுற்றிக் 

சகாண்டிருக்கும் ஆசளாட்டி ; தட்ரடப் பந்தர் 

ஒன்றிரண்டிற் குள்ளிருந்து கரலக்சகா யிற்குச் 

சிரல சசய்சவார் உளி ஓரச எழுப்புகின்றார். 
 

சிற்றுளிரய எடுத்தழகன் சசதுக்குகின்றான், 
சசய்சதாழிலில் அவன் நிரனவு சசல்ல வில்ரல ; 



சற்றமர்ந்தான் பசுந்சதன்ரனக் கீற்றின் மீது ; 
தன்மனத்திற் சகசதசதா சசால்லிப் பார்த்தான்; 
சபற்றவள் சசாற் சகளாது மண்ணிற் சககும் 

பிள்ரளரயப் சபால் அவன் மனது சசாரல கண்ட 

நற்றமிழாள் சகாடிமுல்ரல யாரளத் தாவி 
நாலாறு காதசமாரு சநாடிக்குள் பாயும்! 
 

நலம்பாடி அங்குவந்த தறியான் தச்சன்; 
நாட்டத்ரதக் கூரரயின் சமல் நிறுத்தி, ‘என்றன் 

கரலக்குயிர் நீ! என்வாழ்வின் இன்பம் நீசய; 
கண்ணும் நீ ! கற்பரனயும் நீசய!” என்றான்; 
தரலசாய்த்து முழந்தாரளத் தழுவிக் குத்திச் 

சாய்ந்தாடிக் சகாண்டிருந்தான்; மூச்சசறிந்தான். 
‘அரலசமாதும் கடல் கண்சடன் சதாழா!’ என்று 

நலம்பாடி அவனருகில் வந்தான்; நின்றான். 
 

சநடுமூச்சு விட்டழகன் நிமிர்ந்தான்; ‘ஏசதா 

நிரனவினிசல படிந்திருந்சதன்; உன்னிடத்தில் 

சநடு நாளாய் ஒன்று சசால்ல நிரனத்சதன் சதாழா! 
நிரனசவல்லாம் அவள் பறித்தாள் சசாரல தன்னில்; 



சதாடுசவரல சமல் நிரனவு பாய வில்ரல; 
அவள் தூய விழிஎங்கும் சதான்று’ சதன்றான். 
‘சுடுகாதல் சநாய்வலிரம கண்சடன்! கண்சடன்! 
அஞ்சாசத!’ என்று நலம் பாடி சசான்னான். 

இயல் 5 

மகளுக்கு மணம் முடிக்குமாறு அரசி மன்னவரன 
சவண்டினாள். 
 

சசவ்வல்லி தீச்சுடர் சபால் மலரும் ; சமற்குத் 

திரச மரறயும் பரிதி கண்டு முளரி கூம்பும்; 
அவ்சவாரட பூக்காத ஆம்பல் சநாக்கி 
அண்டிவரும் நீர்ப்பாம்பு காதல் சபச ; 
’எவ்வுயிரும் காதலிரய மறப்ப தில்ரல’ 

எனத்திங்கள் கீழ்வானில் ஒளிரயப் பாய்ச்சும்! 
அவ்சவரள மாமல்லன் , ‘புலசவாய்! நல்ல 

அரடத்சதரனத் தமிழ்ப் பாட்டில் பிழிக!’’ என்றான். 
 

விளங்காத சசால் நிரறந்த பாட்ரடக் சகட்டு 

‘மிக இனிரம மிக இனிரம’ என்பார் உண்டு; 
களஞ்சிந்திக் கிடக்கின்ற பதரரப் பார்த்துக் 

களிப்பரடயும் சிறுவரிவர்; கல்ம னத்ரத 



இளகரவப்ப சதவர் பாட்டு? சபார்மு கத்சத 

எழுச்சியுறச் சசய்வதியார் பாட்டு? மற்றும் 

உளம்வாட்டும் சகாடுந்துயரர மாற்று கின்ற 

ஓரச நிரற பாட்சடங்கள் தமிழ்ப்பாட் சடயாம்!’’ 
 

என்றுரரத்தாள் பல்லவ நாட்டரசி . மக்கள் 

ஏன் உணர வில்ரல சயன்றான் அரசன். ‘வந்சதார் 

சகான்றுவிட்டார் பகுத்தறிரவக் கடவுள் சபரால் 

கூசாமல் கரத சசால்லி, மக்கட் குள்சள 

இன்றிருக்கும் அளவில்லாச் சாதிச் சண்ரட, 
என் கடவுள் உயர்ந்தவசரன் சறதிர்க்கும் சண்ரட 

நன்றாசமா?’ எனக் சகட்டான் புலவன். சவந்தன், 
நாமாள இரவ இன்சறல் முடியா’ சதன்றான். 
 

எய்வதற்குக் குறிபார்த்த சவடன் சபாற் சபச் (சு ) 
எடுத்திட்டாள் சசங்காந்தள்; அரசன் சநாக்கிச் 

‘சகாய்யாப் பூக் சகாடிமுல்ரல நீலக் கண்கள் 

குளிர்ரமயற்றுப் சபானரத நான் கண்சடன்! 
கண்சடன்! 
ரமதீட்ட மறுக்கின்றாள்; நாறும் முல்ரல 



மலர் சதாடுக்க சவறுக்கின்றாள்; கனாக்காண் 
கின்றாள்; 
சமய்ப்பாட்ரட நான் கண்சடன்; கூறு கின்சறன்; 
விரரவினிசல மணம் முடிப்பரீ் மகளுக் சகன்றாள். 
 

‘வயது வந்த சபண்களுடல் மாறி மாறி 
வளர்வதிலும் தளர்வதிலும் புதுரம இல்ரல ; 
கயல்விழியாள் சகாடிமுல்ரல மீது வசீண 

கண்டபடி உளறாசத’ என்றான் மல்லன். 
இயன் சமாழியில் சபர் சபற்ற புலவன் சசால்வான் : 
எழுகின்ற கரலக்சகாயில் எடுத்த பின்னர் 

மயிலியலாள் சகாடிமுல்ரல யாரள சவந்தன் 

வழங்கிடுவான் மானவன்மற் கஞ்சசல்!’ என்றான். 

இயல் 6 

மானவன்மன் மன்னன் மகரள விரும்பினான்: அவள் 
மறுத்தாள். 
 

தீங்குயில்கள் மரக்கிரளயில் சிறகடிக்கும் : 
சதன்ரனயிசல கூடரமக்கும் காக்ரக: காரயத் 

தாங்காமல் அரசந்தாடும் வாரழ மீது 

தத்ரதயிரண சபான்னூசல் ஆடும்; ஈந்தில் 



தூங்குகின்ற புற்கூட்டில் சாம்பற் சிட்டு 

சதாத்திவிழும் அணிலிரணரயப் பழிக்கும்! மாரல 

ஆங்குவந்தாள் சகாடிமுல்ரல; யாழின் நாரண 

அரசத்திட்டாள்; இரச சவள்ளம் எங்கும் பாயும்! 
 

மயிசலாத்த சகாடிமுல்ரல ஆட்டம் கண்சட 

மரங்சகாத்தி துரணத்தாளம் சசர்க்கும் ; குன்றின் 

அயசலாடும் காட்டாறு முழரவ மீட்டும் 

அம்ரபப்சபால் மீன் சகாத்தி அவள் கண் கண்டு 

கயசலன்று பாய்ந்துவரும் அந்த சவரள 

கல்வசீிப் புள்சளாட்டி வன்மன் வந்தான். 
சவயிசலாளிரயக் காட்டுகின்ற குரழக ளாட 

‘மிகமகிழ்வு வருக’ என்றாள்; எதிர்சகாண்டாசள! 
 

’ஆட்டத்ரத நானிங்குக் கண்சடன்; சதாரக 

அழகுமயில் அரசந்தாடிற் றடடா! நீல 

நாட்டத்தின் சுழற்சி சயன்றான். ‘சபாய் சபாய்! 
என்றாள். 
‘நலமறிசவன்’ என்றுரரத்தான். ‘பரகவிரட்டி 

ஓட்டுவதில்’ எனச் சிரித்தாள் விடியற் காரல 

உவரமயிலாப் சபசரழிசல தமிழ்த்தாய் மக்கள் 



சநாட்டத்தில் வல்லுநர்கள் ‘ என்றான் வன்மன். 
சகாடிமுல்ரல நூறுமுரற உண்ரம என்றாள். 
 

கீழ்வாரன இருள்விழுங்கக் கண்டான் வன்மன்; 
கிளிசமாழிசய!’ எனசவழுந்தான் : மரலயின் உச்சி 
தாழ்கின்ற சசம்பரிதி பார்த்த வண்ணம் 

தமிழ்மறவன் மானவன்மன் சசால்வான்: ‘என்றன் 

யாழ் நீ நான் அரத மீட்டும் நாசளந் நாசளா? 

யாக்ரகநிரல யற்றதடி! விரரசவாம்’ என்றான். 
தாழ்குரலில் ‘எரன மறந்து விடுவரீ் சவந்சத! 
தடியடியால் காய்பழுப்ப தில்ரல சயன்றான். 
 

’இரத உன்வாய் சசால்லுவசதா? நீயும் நானும் 

இளரமமுதல் சசர்ந்திருந்சதாம் வடீ்டிற்குள்சள; 
புதுப்பாரவ சதர் ஏற்றி இழுத்சதாம்; ஆடும் 

சபான்னூசல் மீதிருந்சதாம்; நீசய என்றன் 

முதுகினிசல கிள்ளிப்பின் சிரித்தாய்: நாசனா 

முல்ரலப்பூ மாரலரயயுன் கழுத்தி விட்சடன்: 
சிரதக்கின்றாய் என் இன்பக் சகாட்ரட எல்லாம்; 
மறுமுரறயும் இப்படி நீ சசப்சபல்’ என்றான்’ 



 

தரலகுனிந்து நின்றிருந்தாள் முல்ரல. குன்ரறத் 

தகர்சதாளான் விரடசபற்றான்; நடக்க லுற்றான்; 
கலகசலன உலகப் சபண்ணுடசன இங்குக் 

களித்திருந்து வடீ்ரடயும் பரிதி சபாலச் 

சிரலவழிரய மானவன்மன் திரும்பிப் பார்த்தான்; 
நிற்கின்றான்; அடிசயடுத்து ரவக்கின் றான்பின்; 
வரலப்பட்ட மீசனாப்ப அவள் ரமக் கண்ணில் 

அகப்பட்ட மன மடக்கி நடந்திட்டாசன! 

இயல் 7 

அழகன் அவள் உருரவ ஏட்டில் தீட்டினன் ‘அவரள 
அரடய 

ஒரு வழிகாட்டு’ எனப் புலவரனக் சகட்டனன் 

 

சரிரகப்பூப் சபாட்ட கரு வானச் சசரல 

தரனயுலகக் கட்டிலின் சமல் சபார்த்தாள்; காய்ந்த 

இரும் சபாத்த சதாழிலாளி, அசல் சசாற்ரற 

இரந்துண்டு வாழ்த்திடுசவார், உண்ட சசாறு 

சசரிக்காத துயசரான்சற கண்ட சசல்வர், 
மற்றுள்ள உயிர்மீதும் உறக்கம் என்னும் 

அரிசி எரடப் சபாடி இயற்ரக இரறத்தாள்! ‘இந்தா! 



உன்வரிரச சசல்லா: சதன் றழகன் சசான்னான். 
 

நலம்பாடி குறட்ரட விட்டுத் தூங்கி விட்டான். 
நமதழ்கன் ஏசதசதா முணுமுணுத்தான்; 
தரலயரண சமல் ரகயூன்றிப் பிடரி தாங்கிக் 

கிணசறறத் தத்தளிக்கும் நல்ல பாம்பின் 

நிரலயினிசல படுத்திருந்தான் ஏசதா சவான்ரற 

நிரனத்சதழுந்தான் படுக்ரகவிட்டு விளக்ரகத் 
தூண்டிப் 

பலநிறத்ரதக் குரழத்சதடுத்தான்; தூங்கு கின்ற 

பாவலரனப் பார்த்திட்டான்; தீட்டி னாசன! 
 

படசமடுத்தான்; நிறுத்திரவத்தான்; தரலரயத் 
தாழ்த்திப் 

பரிசவாடு பார்த்திட்டான்; களித்தான்; ‘உன்ரன 

அரடயும் நாள் என்வாழ்வின் திருநாள் என்றான். 
அவ்சவரள நலம்பாடி விழித்துக் சகாண்டான்; 
அடி சமசலார் அடிரவத்து வந்தான்; ‘ஆஆ 

அச்சடித்து விட்டாசய! நமது நாட்டுக் 

சகாடிமுல்ரல இளவரசி யாரளத் தீட்டக் 

கூறினசனா நமதரசன் மல்லன்?’ என்றான். 



 

வியப்சபாடு கற்றச்சன் புலவன் சநாக்கி 
மீறிவரும் சிரிப்படக்கி, ‘இல்ரல! இல்ரல! 
கயற்கண்ணாள் என் இன்பத் தரலவி; உள்ளக் 

கடலரலக்கும் கதிர்க்கற்ரற! இந்த ஊரின் 

அயலுள்ள சசாரலயிசல என்றன் உள்ளம் 

அள்ளிவிட்டாள் வரும்சபாசத ; அந்நாள் சதாட்டுச் 

சசயலற்சறன்; இளவரசி மூங்கில் சதாரளச் 

சசரவழி சசய்திடுவாய் சதாழா!’ என்றான். 
 

பித்தசமன்றன் தரலக்சகறி விட்டசதன்று 

சபசாமல் இருக்கின்றாய் சபாலும் சதாழா! 
எத்திக்கும் கற்சிரலயால் தமிழர் பண்ரப 

எதிர் நிறுத்தம் அழகனறி விழப்ப துண்சடா? 

தித்திக்கும் கற்சிரலயால் தமிழர் பண்ரப 

எதிர் நிறுத்தும் அழகனறி விழப்ப துண்சடா? 

தித்திக்கும் அவள் வாய்ச்சசால் இசதா என் காதில் 

பிரழ இன்றிக் சகட்கின்சறன்; இதழின் சமசல 

தத்துகின்ற அவள் நரகசயன் கண்ணிற் சறான்றும் 

கரடத்சதற வழிசயனக்குச் சாற்றாய் சதாழா! 



 

நலம்பாடி அவன்வாரயப் சபாத்திச் சசால்வான். 
நாட்டு நிரல அறியாத புதிய வன் நீ; 
உரலரவத்துக் சகாள்கின்றாய் நீதான் உன்றன் 

உயிருக்சக; கா துண்டு சுவர்கட் சகல்லாம்; 
வரலவசீு வாருண்டா முழும திக்கு? 

மறிகடரல வயலாக்க முரனவா ருண்டா? 

மரலயினுக்கும் மடுவிற்கும் உள்ள சவறு 

பாடுனக்கும் அவளுக்கும் ; கூடா’ சதன்றான். 
 

’காதசலன்று பிதற்றுகின்றாய்; அவசளா இந்தக் 

கழுக்குன்றத் திளவரசி ; மான வன்மன் 

காதலியாய் மணம் சபற்று வாழ்வாள்; நீசயா 

கரலக்சகாயில் முடித்தரசன் பரிரசப் சபற்று 

சமாதுகடல் சூழிலங்ரக நாட்டில் எந்த 

மூரலயிசலா வாழ்ந்திருப்பாய் ; துருத்தி யாசல 

ஊதுகின்ற சகால்லனுக்சகன் குரங்கின் சசட்ரட? 

உன் மனதில் அவள் நிரனரவ மாற் சறன் றாசன! 
 

கற்றச்சன் கூறுகின்றான் : ‘சதாழா! உண்ரமக் 

காதரல நீ அறியாசயா? வாழ்க்ரக சயன்னும் 



நற்சறரின் அச்சவளாம்! நாசனா ஆணி! 
நம் தமிழர் வாழ்ந்த முரற இதுதான் நண்பா! 
கற்றவசன, இப்படி நீ பழம்பஞ் சாங்கம் 

கரடப்பிடித்தால் இவ்வுலகக் கல்லார் மீது 

குற்றசமாரு நாளுமில்ரல ; அடிரம வழீ்ந்து 

குடி சகட்டுப் சபானதிசலா புதுரம இல்ரல! 
 

கண்ணில்ரல காதலுக்கு ; சமலும் கீழும் 

கணக்கில்ரல தமிழருக்கு? நற்கு லத்துப் 

சபண்ணின்பம் சவசறாசசால்? படித்த நீசய 

பிரித்துரரத்தல் சரிதாசனா? உன்ரனப் சபால 

மண்மீது வாழ்கின்றார் தன்ன லத்தார்; 
வான் சகாள்ளி அவர் தரல சமல் வழீ்க! இந்நாள் 

சபண்ணுரிரம இல்ரலசயனில் நமது மக்கள் 

சபசுகின்ற விடுதரலக்சகன் மதிப்சபா? சசால்வாய்! 
 

அவளுள்ளம் சசாரலயில் நான் கண்சடன்! 
கண்சடன்! 
என்னறிரவ அவளிடத்சத விட்டு வந்த 

தவளறிவாள்; என் வாழ்வின் தரழ பூஞ் சசாரல! 
தமிழின்பம் அவளுதடு! குளிர்ந்த நீலக் 



குவரளமலர் அவள் கண்கள்! இரடசயா ஈயார் 

கூறுசமாழி ! சபச்சிள நீர்! வாசயா அல்லி! 
தவளப்பல் அவள் நரகரயக் கண்டால் வாழ்சவன்; 
தப்புவிக்க ஒருவழிந் சசய்வாய் சதாழர! 
 

நலம்பாடி இரவசயல்லாம் சகட்டிருந்தான்; : 
’நான் சசய்வ திதிசலான்று மில்ரல’ சயன்றான். 
கலங்கிய கண் ணானழகன் புலவன் சநாக்கிக் 

‘கரரசயற்று வாழ்த்திடுசவன் ; இன்சறல் வழீ்சவன் ; 
சகாரல உன்சமல் சாருமடா, சதாழா! என்ரனக் 

குரறகூறிப் பயனில்ரல; காப்பாய்’ என்றான். 
‘நிரலயாகச் சசால்லுகிசறன் : அழகா, என்ரன 

நீநம்பிப் பயனில்ரல; மறந்தி’ சடன்றான். 
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நலம்பாடியிடம் அழகரனப் பற்றித் தச்சர்கள் 
முரறயிட்டார்கள். 
 

”சிலநாளாய் அழகனிங்கு வருவ தில்ரல ; 
சசய்சதாழிரலக் கண்சணடுத்தும் பார்ப்ப தில்ரல. 
கரலக்சகாயில் என்றவுடன் ‘சீச்சி! பாகற் 

கா’ சயன்று சசால்கின்றான்; அந்சதா! அந்த 



மரலப்பக்கம் சபாகின்றான்; படுத்துறங்கி 
வருகின்றான் அந்தியிசல; கடரல மூக்குக் 

கலகலப்பும் அவன் சசால்லில் இல்ரல! இல்ரல! 
காவலசனா இரதயறிந்தால் துன்ப மாசம! 
 

சநடுநாளாய் உம்மிடத்தில் சசால்ல நாங்கள் 

நிரனத்திருந்சதாம்; உயிர்த் சதாழர் நீரா யிற்சற’ 

முடிமன்னன் மாமல்லன் குறித்த நாளில் 

கரலக்சகாயில் முடிவரடய வில்ரல என்றால், 
இடிவழீ அருகிருந்த சதன்ரன ஆசவாம்! 
இதற்சகற்ற வழி சசய்வரீ்; ‘உங்கள் சசால்லின் 

படி நடப்பான் எந்தரலவன் அழகசனன்று 

பலர் சசால்ல நாங்களிங்குக் சகட்டிருந்சதாம்’ 

 

என்றுரரத்தார் அழகன்கீழ் இருந்து சவரல 

இயற்றுகின்ற கற்றச்சர். தரலரயத் தாழ்த்திச் 

சசன்றிட்டான் நலம் பாடி அவர்கள் காட்டும் 

திரச சநாக்கி மரலசயாரம் ; அழகன் அந்தக் 

குன்றின் சமல் புலப்படசவ இல்ரல; சற்றுக் 

குளிர் நீழல் அமர்ந்திட்டான்; உளியின் ஓரச 



குன்றிடுக்கில் அருகிவரக் சகட்டான்; பார்த்தான்; 
குரகயுள்சள அழகன்கல் சசதுக்கக் கண்டான். 
 

‘கத்திக்கும் தானினி சமல் அஞ்சசன்; சவந்தன் 

காவலுக்கும் நானஞ்சசன் : தமிரழப் சபாலத் 

தித்திக்கும் சகாடிமுல்ரல யாசள! உன்ரனச் 

சசரவழி அழகனுக்குக் காட்டா சயா ? சசால்! 
சசத்சதாழிசவன் நீ இன்சறல்’ என்ற சபச்ரசச் 

சசவிமடுத்தான் நலம் பாடி ; உளியால் நன்கு 

சித்திரத்தில் அன்றிரவு தீட்டி ரவத்த 

சகாடிமுல்ரல உருவத்ரதச் சசதுக்கக் கண்டான். 
 

சகாடிவழியாய் நலம் பாடி இல்லம் சசர்ந்தான்; 
குரகயுள்சள கண்டசதல்லாம் எண்ணிச் சசார்ந்தான்; 
‘இடுக்கணிசல உதவுவசத இனியர் சசய்ரக’ 

என்றதவன் நல்லுள்ளம்! ‘நச்சுப் பாம்பின் 

கடிபட்டார் பிரழத்திடுவார் ; சதாள ரணப்சப 

‘காதலுக்கு மாற் சறன்றான்; தீட்டி ரவத்த 

படசமடுத்தான்; கீழ்ரவத்தான்; நீண்ட சநரம் 

பார்த்திருந்தான்; தரலயரசத்தான்; சவளியிற் 
சபானான். 
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சகாடிமுல்ரல அழகரன நிரனந்து ஏங்கினாள், 
மரறந்த புறா வந்தது. 
 

பலகணி சமல் இருரகரயக் கட்டி ஊன்றிப் 

படுத்திருந்தாள் சகாடிமுல்ரல ; அவள்ரமக் கண்கள் 

சசலவில்ரல எதன்மீதும் ; சதாட்டத் துள்சள 

இரசக்கின்ற தீங்குயிரல சீச்சி !’ என்றாள்? 

‘அரலகின்றாய் என் மனம்சபால்’ என்றாள் சன்னல் 

அருகினிசல படர்ந்சதறும் சகாடிரயப் பார்த்து ; 
‘கரலஞன் என் உளம்பறித்தான்; அவரன என்றன் 

ரகச் சிரறக்குள் அரடக்கும் நாள் எந்நாள்? 
என்றாள். 
 

‘என்னுள்ளம் அவரனவிட்டு நீங்கா சதன்றும்; 
ஏங்குகின்சறன் : எனக்குதவி சசய்வார் யாசர? 

சதன்ரனயில் இரணந்திருக்கும் சபட்ரடச் சிட்சட! 
சசன்சறனது நிரலயுரரப்பாய்; அந்சதா! நானும் 

உன்ரனப்சபால் களிப்பரடய சவண்டா சவா? சசால்! 
உதவிடுவாய்; இங்குள்ள மக்கள் எல்லாம் 

தந்நலத்ரத சவற்சகாண்டார்: என்றன் உள்ளத் 



தரகயுரரக்க அஞ்சுகின்சறன்; சசல்க!’’ என்றாள். 
 

கிண்ணத்தில் சதன் வார்த்து வந்தாள் அல்லி? 

‘கிழித்த பலாச் சுரளசயாடு கனிமா வாரழ 

உண்’சணன்று சகஞ்சி நின்றாள்; காய்ந்த பாலில் 

ஒருசிறிது குடி’ சயன்றாள். மீண்டும் மீண்டும் 

புண்ணினிசல சநருப்புற்றாள் சபாசல ழுந்சத 

சகாடிமுல்ரல உரரத்திட்டாள் : ‘’சபதாய்! என்றன் 

எண்ணத்ரத அறியாமல் உண் உண்’ என்று 

வரதக்கின்றாய்; எழுந்சதாடிப் சபாவாய்’’ என்றாள் 

 

எழுந்திருந்து கிளிக்கூண்டின் அருகில் வந்தாள்; 
என் உயிசர? பசுங்கிள்ளாய்! அவன்சபர் சசால்லப் 

பழகிவிட்டாய்; நீ என்றன் உண்ரமத் சதாழி! 
பறந்துசபா அவனருசக; துயரரச் சசால்லு; 
விழுதாலின் பழந்தருசவன்’ என்றாள்; கிள்ரள 

மீண்டுமவன் சபருரரக்கக் களித்தாள்! அல்லி அ 

ழுசதாடி அங்கு வந்தாள்; இரணந்திருந்த 

ஆண்புறாரவக் காரலமுதல் காசணா’ சமன்றாள். 
 

எங்சகங்சகா சதடிவிட்சடன்; காசணா மம்மா? 



என் சசய்சவன் ? ஒரு சநாடியும் சபட்ரட விட்டுத் 

தங்கினரதக் கண்டதில்ரல’ என்றாள் அல்லி , 
‘சரி! சதடிக் சகாண்டுவந்து சசர்ப்பாய்! இன்சறல் 

இங்கிருந்து விலக்கிடுசவன்’ என்று சீறி 
எழுந்சதாடிப் பா’ சரன்றாள் முல்ரல ; காரலத் 

திங்கரளப்சபால் ஒளியிழந்த கண்ணாள்! அல்லி 
சசடி சகாடிகள் மரக்கிரளகள் சதடிப் பார்த்தாள். 
 

சகாடிமுல்ரல தனித்திருந்த புறாரவத் தூக்கிக் 

கூறுகின்றாள்; நீசபரத! நாட்டில் அன்புப் 

பிடியினிசல விடுபட்டார் இலசவ இல்ரல; 
‘சபண்கசளலாம் வரகயறியா தாரணப் பார்த்துக் . 
குடி சகடுத்தார், கூத்தியர்பாற் சசன்றார்’ என்று 

கூசாது பழிக்கின்றார்; வற்றா அன்ரபக் 

சகாடுத்திருந்தால் தரலவன் தன் தரலவி விட்டுக் 

குறுக்குவழி சசல்வாசனா? நீதான் சசால்சலன்!’’ 
 

என்றுரரத்துக் சகாண்டிருந்தாள் முல்ரல ; அங்சக 

இறங்கிற்றுப் பிரிந்து சசன்ற சசவற் புள்ளும்; 
சசன்சறாடி அரதப் பிடித்தாள்; காலில் ஏசதா 



சதன்பட்டது); அரதயவிழ்த்தாள்; சவள்ரளத் 
சதாலில் 

அன்றந்தச் சசாரலயிசல நடந்த யாவும் 

அழகு சபற வரரந்திருக்கக் கண்டாள்; கீசழ 

என்றும் நான் உன் நிரனவால் வாடுகின்சறன்; வ 

ழிசசய்வாய்’ என்சறழுதி இருக்கக் கண்டாள். 
 

அன்சபாடு சகாடிமுல்ரல ஓவியத்ரத 

மார்பரணத்துக் சகாண்டிருந்தாள்; அவரனச் சசர 

என் சசய்சவன்? யார்துரணரயப் சபறுசவன்; காவல் 

இருப்பவரர ஏமாற்றப் சபாசமா?’’ என்றாள். 
சபான் சபற்றுத் துய்க்கவழி அறியா ஏரழ! 
அரற புகுந்தாள் புறரத்சதடச் சசன்ற அல்லி! 
என்னுயிரர மீட்பாசயா?” என்றாள் முல்ரல. 
‘இப்சபாழுசத உயிர் சகாடுப்சபன்’ என்றாள் அல்லி. 
 

உள்ளத்ரதக் சகாடிமுல்ரல திறந்துவிட்டாள்! 
‘ஊம்’ சகாட்டிக் சகட்டிருந்தாள் அல்லி: அம்மா! 
கள்ளவழி நானறிசவன்; அஞ்சசல், யாரும் 

காணாமல் இன்றிரசவ அவரர இங்குத் 

தள்ளிவந்து சசர்க்கின்சறன் : கலங்சகல்’ என்றாள். 



சகாடிமுல்ரல அவளுரடரலத் தழுவிச் சசால்வாள் 
: 
‘சவள்ளத்தில் நீ என்ரனக் கரரயில் சசர்த்தாய்; 
விளக்சகாளிசய! உன்னசயன்றும் மறசவன்’ என்நாள் 
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கிளிரயக் கூண்டிலரடக்க மானவன்மனுக்கு அரசி 
ஆசலாசரன கூறுகிறாள். 
 

சபான் சவண்டு சமன்கின்றார் ஏரழ மக்கள் ; 
புகழ் சவண்டு சமன்கின்றார் ஈயாச் சசல்வர்; 
முன்சபாலத் தமிழர்கரள நுங்காய் எண்ணி 
விழுங்கிவிட முரனகின்றார் ஒண்ட வந்தார்; 
தன்னிளரமச் சசங்காந்தள் சவண்டுசமன்று 

தவிக்கின்றாள் சசாரலயிசல! அந்த சவரள 

சபான்சமாழியான் நலம் பாடி அங்கு வந்தான்; 
‘புதுரமயுண்சடா இளவரசி சபாக்கில்?’ என்றான். 
 

ஒளி இழந்து மானவன்மன் அங்கு வந்தான்; 
உட்கார்ந்தான்; மூச்சசறிந்தான்; தரல இருந்த 

புளிமூட்ரட இறக்கிரவத்த வழிப்சபாக்கன் சபால் 

புண்பட்ட உள்ளத்ரதத் திறந்தான்; ‘கன்னித் 



தளிர்சமனி சகாடிமுல்ரல மனத்ரத யாசரா 

தட்டிக்சகாண் சடாடிவிட்டான்’ என்றான்; மன்னி 
‘கிளிபரப்ப சதங்குண்டு? மீண்டும் சசன்று 

சகஞ்சிப்பார்! இல்ரலசயன்றால் மிஞ்!’ சசன் றாசள. 
 

தந்நலத்ரத விரும்புகின்ற தந்ரத தாய்மார் 

தமிழகத்தில் இருந்ததில்ரல; இச்ரச சபாலத் 

தன் துரணரயத் சதர்ந்சதடுக்கும் உரிரம ஒவ்சவார் 

தமிழில்லம் சபற்றிருந்த தாசல நாட்டில் 

துன்பசமனும் சபச்சில்ரல ; அடிரம இல்ரல, 
சதாள்வலிரம குன்றியது மில்ரல; இந்நாள். 
சபான்னிருந்தால் கிழவனுக்கும் சபண் சகாடுப்பார்! 
காதசலன்றால் ரபத்தியசமா’ என்பார் சபற்சறார் . 
 

‘இந்நிரலயில் இருக்கின்ற தமிழர் நாட்டில் 

சகாடிமுல்ரல என் சசய்வாள்? சபரத!’ என்று 

தன்னுள்சள நலம்பாடி எண்ண மிட்டான். 
மானவன்மன் அரசிக்குத் தரலவணங்கிச் 

சசன்றிட்டான்; சசங்காந்தள் புலவன் சநாக்கிச் 

சசப்புகின்றாள்; ‘கயவாரக மீண்டும் சவன்று 



சதன்னிலங்ரக இவனாளச் சசய்சவாம்; என்றன் 

திருமகரள இவனுக்சக சகாடுப்சபாம்’ என்றாள். 

இயல் 11 

காதலர்கள் கூடித் திரளத்தனர். மரறந்திருந்து 
மானவன்மன் அவர்கரளக் கண்டான். 
 

பள்ளத்து நீர் மீதும், சதன்ரன வாரழப் 

பசுமட்ரட சசடி சகாடிகள் மீதும் தூய 

சவள்ளிஒளி பூசி எழும் திங்கள்! காதல் 

சவற்றி சபறக் சகாடிமுல்ரல நின்றிருந்தாள்; 
கள்ள வழி நிலவரறயின் பக்கம் சசன்றாள்; 
‘இன்னும் ஏன் அல்லிவரக் காசணாம்?’ என்றாள் 

உள்ளத்சத அவளறியா இன்பம் துள்ள 

உட்கார்ந்தாள்; ஏசதசதா எண்ண மிட்டாள்; 
 

‘கண்சண! நீ அவர்கண்டால்கீசழ சநாக்கும் 

வழக்கத்ரதக் கட்சடாடு விலக்கி ‘ சடன்றாள்; 
‘சபண்குலத்திற் குயர் அணிசய! நாசண! என்ரனப் 

பிரிந்சதாடிப் சபா!’’ என்றாள்; ‘வானில் ஊரும் 

தண்மதிசய! நீ சதாற்று விட்டாய் என்றாள்! 
‘தரழத்திடுக்க உன் சவற்றி’ என்று சசால்லிக் 



கண் சபாத்திப் பின்னிருந்தான் அழகன்! சவட்கிக் 

கார்முகிலில் சபாய்மரறயும் வானத் திங்கள் ! 
 

‘பவளமல்லி நீ’ என்றான் அழகன்; நீசரா 

அதில் சமாய்த்துப் பாடுகின்ற சுரும்பர்’ என்றாள். 
’குவரளப்பூ நீ ‘ என்றான்; நீசரா அந்தக் 

குட்ரடயிசல சதங்கும் நீர்’ என்றாள். ‘பூத்துத் 

துவளுகின்ற சகாடிமுல்ரல நீசய’ என்றான்; 
‘சகாழுசகாம்பு நீர் ‘ என்றாள். விம்மும் சதாரள 

அவனுடல் சமல் அவள் சாய்த்தாள்; அட்டா, அங்சக. 
அழிந்தசதாரு சசங்கருப்பங் காடு தாசன! 
 

‘மங்காத என் கரலயின் சுடசர! என்ரன 

வாழ்வித்தால்! நீவாழி!’ என்றான்; மற்றும் 

‘திங்கசளன்று சசால்லிடுவார் உன் முகத்ரத ; 
உவரமயிரனத் சதடாத குரறதான் என்சபன்; 
திங்களுக்குக் கரறயுண்டு; வளர்ச்சி யுண்டு. 
சதய்தலுண்டு ; சபாத்தரரயன் மகசள! உன்ரன 

எங்களரும் தூயதமிழ் என்சபன்; “என்ரன 

எதிர்த்தாலும் எதிர்க்கட்டும்; அஞ்சசன்’ என்றான் 



 

கட்புலனால் சகாடிமுல்ரல அழகன் சதாரளக் 

கற்கண்டாய் உண்டிருந்தாள்; கிரளயின் உச்சி 
சசாட்டுகின்ற சதசனாத்த அவன் வாய்ச் சசால்ரலக் 

காதிரண்டால் சுரவத்திருந்தாள்; அவரன வாரிப் 

பட்டு சமத்ரத அவள் சதாரட சமல் கிடத்தி 
ரவத்துப் 

பரிசவாடு கன்னத்ரதத் தடவி விட்டாள்; 
’கட்டுக்கும் முட்டுக்கும் அஞ்சிவாழ்ந்தால் 

காதசலங்குத் தரழத்திருக்கும்? சசால்வரீ்!’’ என்றாள். 
 

’சபண் இனங்கள் காதலுக்காய்ச் சுற்றம் நட்புப் 

சபற்சறார் சசால் மறுத்சததிர்க்க சவண்டும்; காதல் 

கண்ணாகும் நம் நாட்டிற் சகன்று சதறி 
இடி விழினும் அஞ்சாது காத்தல் சவண்டும்; 
சபண்ணுரிரம யற்றதனால், அந்சதா! நாடு 

படீிழந்த சதன்றுணர சவண்டும்; நீசயா 

மண்ணரசி! நான் கல்ரலச் சசதுக்கும் தச்சன்! 
வாக்களிப்பாய் ; எதிர்த்துலரக மிதிப்சபாம்!’’ 
என்றான். 
 



*வானின்றி வாழ்கின்ற பச்ரச யுண்சடா? 

மடங்குதிரர நீர் நிரலகள் இன்சறல் இங்கு 

மீனுண்சடா? மண்ணுலகில் இன்று வாழும் 

மிகச்சிறிய உயிர் உண்சடா சவய்சயான் இன்சறல்? 

சதனுண்சடா மலர் இன்சறல்? இன்பம் சசர்க்கும் 

குளிர் நிலவு கதிரின்சறல் உண்சடா? இங்கு 

நானுண்சடா நீ இன்சறல்?’ என்றான் தச்சன் 

சகாடிமுல்ரல நாம் எதிர்த்து வாழ்சவாம்’ என்றாள். 
 

தரலகாசல சதரியாது காத லர் கள் 

தனித்தமிழின் இன்பத்ரதத் துய்ப்பார் சபால 

நிரலயற்றுக் கிடந்தார்கள் சதாட்டத் துள்சள! 
சகாடிமுல்ரல ‘ நீர் இங்குச் சசதுக்கு கின்ற 

கரலக்சகாயில் நிரல எனக்குச் சசால்வரீ், என்றாள். 
‘மரலசசதுக்கிக் கற்சகாயில் ஐந்து சசய்சதன்; 
சிரலவிழிசய! உன்னுருரவ அவற்றி சலான்றில் 

சீர்சபறசவ ரவத்திடுசவன் ; அழியா சதன்றான் 

 

படுக்ரகயிசல துயிலாது மான வன்மன் 

படுத்திருந்தான்; நள்ளிரவில் எழுந்திருந்தான்; 



அடிசமசலார் அடிரவத்து முல்ரல தூங்கும் 

அரற சநாக்கித் சதாட்டத்ரதக் கடந்து வந்தான்; 
குடிகாரர் சபாலங்குப் சபசிப் சபசிக் | 
கூத்தடிக்கும் இருவரரயும் கண்டான்; ஆலின் 

அடிமரத்தின் நீழலிசல பதுங்கி நின்றான்; 
அனற்கண்ணால் இரமக்காது பார்த்தி ருந்தான். 
 

நின்சறாற்றுக் சகட்டிருந்தான் மான வன்மன். 
‘சநடுந்சதாள ! என்னுருரவக் காணும் நன்னாள் 

என்?’ சறன்றாள் சகாடிமுல்ரல . அழகன் 
சசால்வான்; 
‘எழுகின்ற கரலக்சகாயில் அருகிலுள்ள 

குன்றினிசல ஒரு குரகயில், அட்டா! உன்றன் 

குறுநரகயும் சசல்விழியும் சதான்ற நீசய 

நின்றிருப்பரதப்சபாலச் சிரலசசய் துள்சளன்; 
நீவந்தால் நாரளக்சக பார்ப்பாய்!” என்றான். 
 

சநடுசநரம் கழிந்சதாடி விட்டசதன்று 

நிரனவூட்டக் கிரள கூவும் கீச்சான்; சவள்ளி 
சதாடுவானில் சீய்த்சதழும்பும் ! அழகன் மார்பில் 

சதாய்ந்திருந்த சகாடிமுல்ரல கலங்கி நின்றாள்; 



‘பிடிபடுசவாம் இனி இங்கு நாமிருந்தால் ; 
பிரிந்திடுசவாம் என்னுயிசர! என்றாள்; நாரளத் 

தரட இன்றிக் கூடிடுசவாம்; அஞ்சசல் என்றன் 

தமிழ்ச்சுரவசய! சபாய்வருக!’ என்ற ரணத்தான். 
 

அடிசயடுத்து ரவத்திட்டாள்; திரும்பி வந்தாள்; 
அரணத்திட்டாள்; முத்தமரழ சபாழிந்தாள்; சவடன் 

அடிபட்டுத் தத்தளித்துத் தப்பிச் சசல்லும் 

புள்ரளப்சபால் அவளவரன விட்டுச் சசன்றாள். 
நடந்து சசல்லும் அவள் முதுகின் எழிரலப் பார்த்து 

’நாரளவரர நான் சபாறுக்கப் சபாசமா?’’ என்றான் 

சகாடுரமயிலும் சகாடுரமயடா, அந்சதா, காதல் 

சகாண்டவர்கள் கூடிப்பின் பிரிந்து சசல்லல்! 

இயல் 12 

மானவன்மன் மரறந்திருந்து அழகன்சமல் வாசளாடு 
பாய்ந்தான். 
முகமூடி யணிந்த ஒருவன் காத்தான். 
நலம்பாடியிடம் அழகன் நடந்தரதக் கூறினான். 
 

எண்ணத்ரதத் தன்னருசக விட்டுச் சசல்லும் 

எழிலுருரவப் பார்த்தழகன் கல்லாய் நின்றான்; 



பண்மீட்டும் முன்சனழுந்த பறரவ சயான்று; 
பால் நிலசவா அடிசாயும்; வடீ்ரட சநாக்கிக் 

கண்ணிழந்து நடக்கின்றான் அழகன். அங்குக் 

காத்திருந்த மானவன்மன் பதுங்கி வந்தான்; 
‘சபண்சவட்ரடப் பரிசிந்தா!’ என்று ரகயில் 

பிடித்திருந்த வாசளாடு முதுகில் பாய்ந்தான். 
 

பின்புறமாய் அவன்ரகயில் இருந்த வாரளப் 

பிடுங்கிக்சகாண் சடாருருவம் சிரிக்கக் கண்டான்; 
‘என்ரன இங்குத் தடுப்பதியார்?’ என்றான் வன்மன் 

முகமூடி இரரயாசத; சகால்சவன்; மான 

வன்மன் நீ என்பரத நான் அறிசவன்; இங்கு 

வந்தரதயும் நான் அறிசவன்; சீச்சி! நீசயா 

முன் வாழ்ந்த தமிழ்மறவர் சபயர் சக டுக்க 

முரளத்திட்டாய்: ஓடிப்சபா ; பிரழப்பாய்’ என்றான். 
 

தன் சசயரல எண்ணிசவட்கி மான வன்மன் 

தரலதாழ்த்தி ஓடிவிட்டான். அழகன் சசால்வான்: 
என்னுயிரர எங்கிருந்சதா வந்து காத்தீர்! 
இதற்சகன்ன ரகம்மாறு சசய்சவன்?’ என்றான். 



முன்பாக இங்கிருந்து தப்பி ஓடிப் 

பிரழத்துப் சபா’ என்று முகமூடி சசான்னான்; 
‘அன்’சபன்றான் அழகன் ரக கூப்பி நின்றான்; 
அவன் வந்த நிலவரறயின் வழிசய மீண்டான். 
# # 

 

சபருந்துயிலில் நலம் பாடி ஆழ்ந்திருந்தான்; 
பிரப்பம்பாய் விட்டழகன் எழுந்தான்; இன்பப் 

சபருக்காம்நற் றமிழ்ப் பாட்டு சுவர்கள் சமாதிப் 

புரண்டங்குப் பாய்ந்சதாடும்! அவன் சமய்ப் பாட்ரட 

உருவாக்கச் சசால்லுண்சடா? உவரம யுண்சடா? 

உளி அரசன் நலம் பாடி தூங்கும் கட்டில் 

அருகினிசல சபாய்ப் பள்ளி எழுக’ என்று 

திருப்பாரவ அத்தரனயும் ஒப்பித் தாசன! 
 

எழுந்திருந்தான் தமிழ்ப்புலவன் ; அழகன் சநாக்கி 
ஈசதன்ன புதுரமயடா? சில நா ளாய்நீ 

அழுதிங்குக் கிடந்தாசய ; இன்றுன் சபாக்கில் 

பல மாறி விட்டசதன்றான். அழகன் சசால்வான்: 
’சகாழுசகாம்ரபக் சகாடி சுற்றிக் சகாண்ட தண்சண! 
குளிர் சதரன ஈ சமாய்த்துக் சகாண்ட தண்சண ! 



பழுசவறிச் சிறுமுயலார் முழுநிலாரவப் 

பற்றிவிட்டார்! சிரிக்காசத! உண்ரம என்றான். 
 

சகாடிமுல்ரல நிரல சசால்லிப் பணிப்சபண் அல்லி 
கூப்பிட்டுப் சபானவழி விளக்கிச் சசான்னான்: 
சகாடிமுல்ரலப் சபண்சணாசட இரவு முற்றும் 

கூடி இன்பம் அரடந்திருந்த நிரலரயச் சசான்னான்; 
சகாடுவாளால் மானவன்மன் பதுங்கி என்ரனக் 

சகால்வதற்கு நிரனத்திருந்தான்; அந்த சவரள 

தடுத்தாண்டான் முகமூடி ; யாசரா அந்தத் 

தமிழ்மறவன்? நீடூழி வாழ்க’ என்றான். 
 

‘மரலக்குரகயில் அவளுருரவ உரித்துக் கல்லில் 

ரவத்துள்சளன்; புலவா! சகள்; இங்சகழுந்த 

கரலக்சகாயில் ஐந்தினிசல ஒன்றில் அந்தக் 

கற்சிரலரய நிரலநாட்டி ரவப்சபன்; என்றும் 

அரலசமாதும் கடல்மல்ரல என்னுள் ளத்ரத. 
உளித்திறரன அழியாது காத்து நிற்கும்; 
விரல இல்லாப் புகழன்றி மண்ணில் வாழ்நர் 

விரும்புவது சவறுண்சடா? சசால்க!’’ என்றான். 



இயல் 13 

அழகன் மானவன்மரன உளியால் குத்தினான் குரக 
சகாரலக்கள் மாயிற்று. 
 

இன்பத்தில் திரளத்தழகன் வந்தான்; தச்சர் 

இயற்றுங்கற் சகாயிலின் முன் நின்றான்; 
சசால்வான்: 
‘முன்னவர்கட் சகட்டாத உங்கள் சசாந்தக் 

கற்பரனரய, முழுத்திறத்ரதக் காட்டி விட்டீர்! 
என் சபயரர நிரலநாட்டி விட்டீர்; வாழி! 
எழுத்தினிலும் சதாழிலினிலும் புதுரம கண்டால் 

முன்சனறும் நம்நாடு ; விரரவில் சகாயில் 

முடித்திடுவரீ்!’ என்றவரர ஊக்கி னாசன! 
 

மரலக்குரகரய அவன்சநாக்கி நடந்தான்; சசல்லும் 

வழியுள்ள சபாருசளல்லாம் மாறி மாறிச் 

சிரலவிழியாள் சகாடிமுல்ரல உருரவக் காட்டும் ; 
சிரித்திரவு வரரமனசம சபாறுப்பாய் என்றான்; 
குரலத்திடுவார் இங்குண்சடா? அவளும் நானும் 

குளம் அல்லி ; நலம் பாடி அன்று சசான்ன 

மரலயினுக்கும் மடுவிற்கும் உள்ள சவறு 



பாருண்ரமக் காதலுக்கு வணங்கும்!’’ என்றான். 
 

குரகயினிசல அவன் சசதுக்கி ரவத்திருக்கும் 

சகாடிமுல்ரலச் சிரலயருசக நின்றான்; நீசயா 

நரகக்கின்றாய்: சபசாசயா? எரனவாழ் விக்கும் 

நற்கரலசய! நானடிரம உனக்சகந் நாளும்! 
பரகக்கஞ்சசன்; என் கரலயின் பரிசு நீசய! 
பார்க்கின்றாய்! சபசாசயா? நாலிரண்டு 

சதாரகப்பாட்சட! இங்குள்சளார் உரன எந் நாளும் 

சதாழுதிருக்க நான் சரமத்சதன்; வாழி!’ என்றான். 
 

சிற்றுளிரய எடுத்தழகன் மீண்டும் அந்தச் 

சிரலதிருத்திக் சகாண்டிருந்தான். அங்கு வந்து 

கற்சிரலரய மானவன்மன் முரறத்துப் பார்த்தான்; 
கல்லுரடக்கும் சபருஞ்சுத்தி விரரந்சத டுத்துப் 

சபாற்புரடய அச்சிரலசமல் அடித்தான். சீறிப் 

புலிசபால மானவன்மன் பார்ரவ சநாக்கிச் 

சிற்றுளியால் குத்திவிட்டான் அழகன். கும்பல் 

சசர்ந்ததடா! தரலக்காட்ரட எங்கும் பாசர! 
 

பிரழ இல்ரல அழகன் சமல்’ என்றார் உண்ரம 



பிரழ ஆயும் ஒரு சாரார்; ‘மான வன்மன் 

பிரழப்பதினி அருரம’ என்றார் பலசபர், அவ்வூர்ப் 

சபருந்தரலகள் ரகயுயர்த்திக் கூவிக் கூவிக் 

‘சதாழுவாருக் கடுத்தபடி அரசன் என்று 

சதான்று சதாட்டு வருகின்ற பழக்கம் மீறி 
வழுச் சசய்தான் கற்றச்சன்; கீழ்சமல் என்ற 

வரம்பிரனசய மறந்து விட்டான்; படட்டும்!’’ என்றார். 
 

சதருசவல்லாம் சில வணீர் கூடிக் கூடிச் 

சசந்தமிழர் சீர்குரலத்த வரலாற்ரறப் சபால், 
இருவருசம ஓர் பரத்ரத வடீ்டில் முன்னாள் 

இருந்ததினால் ஏற்பட்ட சகாரலதான்’ என்சற 

உருவாக்கி விட்டார்கள்; அந்சதா! இன்னும் 

உரரப்பசதல்லாம் உண்ரம என்று நம்புகின்ற 

சபரியார் வாழ் தமிழகத்சத கட்டி விட்ட 

சபச்சிற்கு மதிப்பற்றுப் சபாசமா? சசால்லீர்! 

இயல் 14 

அழகன் சகாரலக்குற்றம் சாற்றப் பட்டான் 
அரவயில் அறம் சார்பாக வாதாடியும் அழகன் 
இறப்பசத தீர்ப்சபன அரசன் கூறினான். 
 



பல்லவரன எதிர்பார்த்துக் காவலர்கள், 
பரடத்தரலவன் , மரறசயாதி. நுரழபு லத்தான், 
நல்லசநறி நூலுணர்ந்சதார், சிரறகாப் பாளன், 
நலம்பாடி முதலியவர் அரவயில் சூழ்ந்தார்! 
அல்சலல்லாம் புயலடித்த சிற்றூர் சபால 

அழகனங்குக் காவலர்கள் நடுவில் நின்றான்! 
சகால்சலறு சபால்மல்லன் வந்தான்; ‘இந்தக் 

குற்றத்திற் குரியசதன்ன? சசால்வரீ்!’’ என்றான். 
 

சநறி நூலில் வல்லவனங் சகழுந்து சசால்வான்; 
‘’சநர்ரமயற்றார் எவர் தரலயும் பல்லவர்கள் 

குறிதவறிப் சபானதில்ரல ; கீழ்சமல் என்ற 

குலம் எண்ணா தழகனிங்குச் சசய்த சசய்ரக 

அறுதி இட்டுக் கூறுகின்சறன்: சகாடிய குற்றம்! 
மனுவாதி அறநூல்கள் ‘சவந்தன் சசய்த 

சநறிதவறி நின்றார்க்குக் கழுசவ’ என்று 

சசப்புவரத நிரனத்துரிய சசய்வரீ்” என்றான். 
 

ஒத்துக்கு மத்தளம் சபால் ஆங்கி ருந்த 

புரி நூலான் உரரத்திட்டான் : சவற்றி சவந்சத! 



குத்துண்ட மானவன்மன் பல்லவர்கள் 

சகாடிவழியில் சதாடர்புரடசயான்: விரலசய 
இல்லா 

முத்துவிரள கடல் சூழும் இலங்ரக நாட்ரட 

முடிசூடிச் சின்னாளில் ஆளும் சவந்தன்; 
சமத்த வலி கயவாரகக் கடல்கடந்து 

சவற்றி சகாண்ட நம் பரடயின் தரலவன்’ 
என்றான். 
 

உன் கருத்ரதப்[*] சபாத்தரரயன் சசால்க’ ஏன்றான். 
ஒளித்தவிரச நுரழபுலத்தான் விட்சடழுந்து 

‘மன்னர்மா மன்னவசன! குற்றவாளி 
வாய் பிடுங்கிக் சகாடாது துரலசபால் தூக்கி 
முன்னவர்கள் தீர்ப்புரரத்தார்; நீசரா இன்று 

முரறதவறிப் பறக்கின்றரீ்; எரதயும் சற்று 

முன் பின்சன ஆய்ந்துணர்ந்த பின்னர் நல்ல 

முடிவிற்கு வருவதுதான் சமன்ரம ‘ என்றான் 

[*] சபாத்தரரயன் – பல்லவ அரசர்கரள 
குறிக்கும்பட்டப் சபயர் 

 

‘மான வன்மன் நரசிம்ம வர்மன் வடீ்டு 



மாப்பிள்ரள என்பரத நீ மறந்தாய் சபாலும்; 
நான் விரும்சபன்; பிரழ ஆய்ந்து கடத்சதன் நாரள’ 

என்றிட்டான் மாமல்லன் . அரமச்சன் சசால்வான் : 
மானந்தான் தமிழருக்குப் சபரிது. நாட்டில் 

பழிதாங்கி வாழ்வதுசவா ? உமது முன்சனார் 

மானவன்மன் என்றும் மற் சறாருவ சனன்றும் 

வழிதவறி நடந்ததுண்சடா ? சசால்வரீ்!” என்றான். 
 

தரலதாழ்த்தி நின்றிருந்த அழகன் சசால்வான்: 
தமிழரசச! நான் குற்ற வாளி அல்சலன். 
கரலஞருக்குக் கரல உயிராம் ! பல நா ளாகச் 

சசதுக்கிரவத்த கற்சிரலரய மானவன்மன் 

குரலத்ததனால் நான் சவகுண்சடன்; இதுசவ 
உண்ரம! 
குற்றம் யார் சமல்?. என்றான். அரவயில் வாழ்நர் 

கரலஞரனயும் அரசரனயும் மாறிமாறிக் 

கண்டிருந்தார்; துணிவில்லாக் சகாரழ மக்கள்! 
 

‘என் மகளின் சிரல சசதுக்க யாரடா நீ?’ 
என்றிட்டான் மாமல்லன்; சகாரவக் கண்ணன்! 
‘என்னரசச! கண்ணுக்கு நாட்டில் உள்ள 



எழிசலல்லாம் சபாது’ என்றான் அழகன். ‘சீச்சி! 
உன் குற்றம் குற்றமடா!’’ என்றான் சவந்தன். 
‘ஒல்லுவசதா இப்பழி ? கற்சிரலய ழித்தால் 

என் சசய்யார் அரத உயிராய் ஓம்பும் தச்சர்?’ 
என்றிட்டான் கரலயரசன் பரதப் ரதத்சத! 
 

உம்புகரழ வா தாவி இன்னும் சசால்லும்! 
*புலிசகசி உயிருண்ட உமது வாளின் 

சசம்ரமரய நீர் கரற சசய்து சகாள்ள வன்சறா 

நிரனக்கின்றரீ்? சீர்மிகுந்த அரசச! குற்றம் 

நம்முரடய மானவன்மன் சசய்த தாசல 

நடந்த சகாடும் சசயலிதுகாண்; கருரண சசய்வரீ்; 
உம் புகழுக் கிது நல்ல காட்டாம்!’’ என்சற 

ஒளி இழந்து நலம் பாடி வணங்கிச் சசான்னான். 

• புலிசகசி மாமல்லனின் தந்ரதசயாடு சபார்புரிந்த 
அரசனாவான். அவரன மீண்டும் மாமல்லன் 
சவன்று அவன் சகா நகரான வாதாவிரயக் 
ரகப்பற்றி அழித்து சவற்றித் தூண் நட்டான். 

 

‘குற்றமிவன் சமலில்ரல என்று நானும் 

கூறுகின்சறன், என்றரமச்சன் சசான்னான்; நூரலக் 



கற்றுணர்ந்த அரவப்புலவர் பலரும் சசர்ந்து 

கரலஞனுக் கருள்புரிக! நாட்டில் என்றும் 

சிற்றுளியால் சசதுக்கிரவத்த சிரலசய மக்கள் 

வாழ்ந்த நிரல சதரிவிக்கும், புகரழ நாட்டும். 
மற்றரவகள் அழிந்சதாழியும்; இதற்குக் காட்டு 

மாமல்ல@ சிற்றன்னவாயில்’ என்றார். 

@ மாமல்லனின் தந்ரத மசகந்திரன்; தன் காலத்தில் 
புதுக்சகாட்ரடச் சீரமயில் சிற்றன்ன வாயில் என்ற 
ஊரில் சமணர். சகாயில் ஒன்று சசய்வித்தான். அது 
நல்ல சவரலப்பாடரமந்த குரகக் சகாயில். 
 

தங்குபுகழ் மாமல்லன் சீறிச் சசால்வான்; 
‘யாரவயுசம சரிசயன்று சபாறுத்திட்டாலும். 
எங்களரும் குடிப்சபயரரக் கரறசய சசய்தான்; 
ஈசதன்ன புதுரம? என்பரீ், என்றன் வாயால் 

உங்கள்முன் சசால்வதற்சக கூசும் உள்ளம்; 
உயர்சாதி என்பரதயும் மறந்து தீசயான் 

எங்களரும் சகாடிமுல்ரல அறிரவ மாய்த்தான்; 
இவனுக்கா இரங்குவது? கழுசவ’’ என்றான். 
 

தரலதாழ்த்தி இருந்திட்டார் அரவயில் உள்சளார்; 



தமிழ்ப்புலவன் நலம் பாடி எழுந்தான்; சசால்வான்; 
‘அரலசமாதும் பல்லவ நாட்டரசச! நீவிர் 

அறியாத திங்குண்சடா? காத லுக்குத் 

சதாரல தூரம் சாதிமதம்; அரசன், ஆண்டி, 
சசாக்குசமழில் இவ்வுலகில் ஆணும் சபண்ணும் 

தரலப்பட்டுக் களவுவழி இன்பம் துய்க்க 

யார் குற்ற வாளிசயன்று சாற்றப் சபாசமா? 

 

‘நல்விருப்பம் இருவருக்கும் இன்சறல் சபசும் 

நாட்டத்திற் சகத்சதாழிலும் இல்ரல; பூண்ட 

பல்வரளயல் கழன்சறாடி வழீ்வ தில்ரல ; 
இரசவல்லாம் படுக்ரகயிசல புரள்வ தில்ரல; 
சசால்லில்ரல; ஊடலில்ரல; ஊடிப் பின்னர்த் 

சதாசளாடு சதாள் பின்னும் சசய்ரக இல்ரல! 
பல்லவசன! காதலர்கள் நிரல அறிந்தும் 

பழி அழகன் சமல் சசால்ல சவண்டாம்’ என்றான். 
 

என் இச்ரச சபாசலரதயும் சசய்சவன்; யாரும் 

எரனத்தடுக்க உரிரமயில்ரல ; இன்று மாரல 

சகான்சறாழிப்பரீ் கழுசவற்றி; தச்சன் சசய்த 



குற்றத்திற் சகாரு சநாடியும் கருரண இல்ரல’ 

என்றிட்டான் மாமல்லன். அந்த சவரள 

இறசகாடிந்து பறந்துவரும் மயிரலப் சபால 

நின்றிருந்த கூட்டத்ரத விலக்கி வந்து 

சகாடிமுல்ரல சநடுமரம்சபால் வழீ்ந்தாள், 
சசால்வாள்; 
 

‘கற்றவசர! அரவசயாசர! தான்வலிந்து 

ரகக்சகாண்சடன் அவருறரவ; இதுசவ உண்ரம! 
குற்றத்ரதச் சசய்தவளும் நாசன ஆசவன்; 
குடிப்சபயரர அழித்தவளும் நாசன ஆசவன்; 
கற்றச்சர் சசய்த பிரழ ஒன்றுமில்ரல; 
கருரண சசய்வரீ், இன்சறல் என் உயிரர மாய்ப்பரீ்! 
குற்றத்ரதச் சசய்தவருக்குரிய தீர்ப்ரபக் 

சகாடுப்பது சவ தமிழரசர் முரறயாம்!’’ என்றாள். 
 

நலம்பாடி எழுந்திருந்தான் :”அரசச! சநற்று 

நடந்தவற்றிற் கச்சாணி நாசன; உங்கள் 

தரலமகளாம் சகாடிமுல்ரலப் புறாரவக் கள்ளத் 

தூதுவிட்சடன் தமிழ்க்கரலஞன் நிரலரயக் கண்டு ; 
கரல அரசன் இரதயறியான், அன்று மாரல 



’ரகசயாசட சகாடிமுல்ரல அரழத்தாள்’ என்று 

சிரலவிழியாள் அல்லிவந்தாள்; அரழத்துச் 
சசன்றாள் 

தீம்பழத்ரத சவறுத்துண்ண மறுப்பார் உண்சடா? 

 

‘’காதலுக்குக் சகாடிமுல்ரல இணங்க வில்ரல; 
கட்டாயப் படுத்தியவள் சதாரளச் சசரப் 

பாதகனாம் மானவன்மன் வந்தான் ; இன்பக் 

காதலரரப் பார்த்திட்டான்; பதுங்கி நின்றான். 
ஈசதல்லாம் நானறிசவன்; சதாடர்ந்சதன்; ஆரட 

இழந்தவன் ரகசபாலவரரக் காத்சதன்; வன்மன் 

சூதாக அழகன் சமல் பாயும் சவரள 

சதான்றிசனன் முகமூடி உருவில் ‘’ என்றான். 
 

பரதபரதத்து மாமல்லன் எழுந்திருந்தான்; 
படுகளத்து மறவன்சபால் சிரித்தான்; என்ரனக் 

கரத சகட்டுக் சகாண்டிருக்கும் பிள்ரள என்று 

கருதிவிட்டீர் சபாலும் நீர் ; இச்ரச சபால 

எரதயும் நான் சசய்திடுசவன் ; அழகன் மாரல 

இறப்பதுசவ தீர்ப்’சபன்றான்! தாளம் சசர்த்துக் 

குதிக்கின்ற சதருக்கூத்து முடிந்த பின்னர் 



சசல்கின்ற கும்பரலப்சபால் அரவசயார் சசன்றார்! 

இயல் 15 

நலம்பாடி நண்பன் அழகனுக்குத் தன்னுயிரரக் 
சகாடுத்தான். தப்பிய அழகன் தன் சதாரக மணல் 
சவளியில் இறந்திருக்கக் காண்கிறான். 
 

கறுப்பாரட அணிந்தழகன் கழுவிற் சககக் 

காத்திருந்தான்; அவ்சவரள பரடரயச் சசர்ந்த 

நிறத்தாரட உடுத்சதாருவன் சிரறக்குள் வந்தான்; 
‘சநரத்ரதக் கடத்தாசத; உரடரய மாற்று; 
புறப்பட்டுப் சபாசவளியில்; குதிரர யுண்டு; 
புலவன் உன் வழி பார்த்துக் காத்திருப்பான்; 
மறுக்காசத ; காதலிரய மீட்கச் சசல்! சசல்! 
என்றுரரத்தான் வாசயாசட! அழகன் மீண்டான். 
 

‘சதருநடுசவ இந்சநரம் அழகன் அந்சதா! 
சசத்திருப்பான்’ என்று பலர் சபசக் சகட்டுச் 

சிரித்திட்டான் நலம் பாடி வாழும் இல்லத் 

திரச சநாக்கி மாற்றுருவில் வரும் கற் றச்சன்! 
இருள் கிழிக்கும் கழுசவற்றும் அறிவிப்சபாரச! 
தனக்காக இறந்தவரன எண்ணி எண்ணி 



இருபரடயின் இரடப்பட்ட மாற்றான் சபால 

நலம்பாடி இல்லத்ரத அழகன் சார்ந்தான். 
 

வசீடல்லாம் தாழ்குரலில் ‘நண்பா! நண்பா! 
என்றழகன் விளித்திட்டான் ? பதிசல இல்ரல! 
கூடத்ரதக் கடந்சதாடித் சதாட்டம் சுற்றிக் 

கூப்பிட்டான்; பதிலில்ரல! திரும்பி வந்தான்; 
மாடத்தில் எரிகின்ற அகல்விளக்கின் 

மருங்கினிசல தன் சபயருக் சகழுதி ரவத்த 

ஏசடான்ரறப் பார்த்திட்டான்; ஏட்ரடத் தூக்கி 
எரிகின்ற அகற்றிரிரயத் தூண்டி விட்டான். 
 

‘என்சனாரல நீகாணும் இந்த சநரம் 

இறந்திருப்சபன் கழுவினிசல; கலங்சகல் நண்பா! 
உன்காதற் சகாடிமுல்ரலப் சபண்ணும் நீயும் 

ஊரரவிட்டு நள்ளிரவில் தப்பிப் சபாவரீ்; 
உன் வருரகக்காக அவள் கடசலாரத்சத 

உயர்பரனயின் கீழ்க்காத்து நிற்பாள்; சசல்க!’ 
என்சறழுதி இருந்த அந்த ஓரல கண்டான்; 
‘இறந்தாசயா?’ எனக்கதறித் தரரயில் வழீ்ந்தான்! 



 

கண் விழித்தான் சிறு சநரம் சசன்று தச்சன்; 
கனாப்சபாலத் சதான்றிற்று நடந்த யாவும்; 
மண்விளக்கின் ஒளியினிசல மீண்டு மந்த 

வரளந்த சுருள் ஓரலயிரனப் படித்துப் பார்த்தான்; 
‘மண்மீது (ரீயன்றி எனக்குக் காதல் 

வாழ்சவசனா?’ எனத்தரலயில் அரறந்து 
சகாண்டான்; 
சபண்ணுலசக சவற்றிசகாள்ளும் காரள சநஞ்ரச ! 
அழகன் சமல் பிரழசபசல் முரறதான் ஆசமா? 

 

கடற்கரரசய சநாக்கியவன் மனமும் காலும் 

ஓட்டத்தில் சபாட்டியிடும் ; கடிக்கப் பாய்ந்து 

படசமடுத்துச் சீறுகின்ற பாம்ரப சயாத்த 

அரலசமாதும் மணற்பரப்பில் பரனரயக் கண்டான்; 
‘சகாடிமுல்ரல ! சகாடிமுல்ரல !’ என்று சுற்றிக் 

கூப்பிட்டான்; பதிலில்ரல! அங்கும் இங்கும் 

துடிதுடித்துப் பாய்ந்தழகன் ஓடிப் பார்த்தான்; 
காலிடறித் சதாப்சபன்று மணலில் வழீ்ந்தான்! 
 

குருதியிசல சதாய்ந்து சகாடி முல்ரல அங்சக 



குற்றுயிராய்க் கிடந்திட்டாள்! அழகன் வான 

இருள் கிழிக்கும் மின்சனாளியில் அவரளக் 
கண்டான்; 
என்னுயிசர!’ எனவாரி அரணத்தான் மார்பில்! 
அருகிவரும் சிறுகுரலில் ‘அழகா’ என்று 

கூப்பிட்டாள் : அந்சதா! நான் காத்திருந்சதன்; 
வரவில்ரல நீர் ; சசத்சத சபான ீசரன்று 

மண் சவறுத்சதன்; உயிர் மாய்த்துக் சகாண்சடன்’ 
என்றாள். 

இயல் 16 

அழகன் உலரக சவறுத்தான்: உணர்ச்யால் வரச 
சமாழிந்தான்; 
கடலுள் வழீ்ந்து தன்னுயிரரப் சபாக்கிக் சகாண்டான். 
 

கற்றச்சன் அவளுடல் சமல் வழீ்ந்து வழீ்ந்து 

சிறு பிள்ரள சபாற்கதறி அழுதான்; ‘கண்சண! 
உற்றாரும் உறவும் நீ என்சற இந்நாள் 

உயிர் வாழ்ந்சதன்; எரனவிட்டுப் பிரிந்தாய்; கண்கள் 

சபற்றிழந்த குருடன் நான்; அந்சதா! உன்ரனப் 

பிரிந்திங்சக உயிர்வாழ என்னால் ஆசமா? 

சபாற்சகாடிசய! என் உயிசர! உரனத்சதா டர்ந்து 



புறப்பட்சடன்? என்றவரள வாரிக் சகாண்டான். 
 

‘சிரற மீட்டான் உயிர் சகாடுத்து நீயும் நானும் 

சசர்ந்துலகில் வாழ்ந்திருக்கப் புலவன்; அந்சதா! 
மரறந்ததடி உன் உயிர் தான்! இனிசமல் இந்த 

மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் குப்ரபக் கூளம்! 
கரறயில்லா முழுமதிசய! மணிசய! உன்ரனக் 

ரக நழுவ விட்டுப்பின் வாழ்தல் உண்சடா? 

அரரசநாடியும் உரனப்பிரிய மனமில்லாத 

அழகனிசதா புறப்பட்சடன் : இங்சகன் சவரல? 

 

‘எனக்காகத் தூது விட்டாய்; மான வன்மன் 

உயிர் உண்ண எத்தனிக்கும் சவரள காத்தாய்; 
எனக்காக அரவ எதிர்த்தாய்; நான் காணாத 

எவசனாசபால் உயிர் சகாடுத்துச் சிரறரய மீட்டாய்; 
உரனக்காணப் சபறுசவசனா? நண்பா நண்பா ! 
உன் சகாரடக்குப் பலனில்ரல; பரனயின் கீசழ 

எனக்காகக் சகாடிமுல்ரல உயிரர விட்டாள்! 
இசதா சநாடியில் புறப்பட்சடள்; இங்சகன் சவரல? 

 

‘பாழாக்கி விட்டதடா தமிழர் பண்ரபப் 



பலசரக்குக் குடிபுகுந்து! மானம், வரீம் 

தாழ்ந்ததடா! நம் நாட்டில் நரிக்குட்டிக்குத் 

தரலதாழ்த்தும் அரிக்கூட்டம் தமிழ சரன்றால் 

வாழ்சவதற்கு? நீள்புகழ்தான் நமக்கிங் சகசனா? 

மண்ணாகிப் சபாகட்டும் அடிரம நாடு; 
பாழ்சசய்தீர் என் வாழ்ரவ அவளும் நீயும்; 
பற்றில்ரல; புறப்பட்சடன்; இங்சகன் சவரல?’ 
 

கடற்கரரயின் ஓரத்சத இருக்குஞ் சிற்பக் 

கரலக்சகாயில் மின்சனாளியில் கண்டான்; ஏரி 

மரடயுரடந்து பாய்ந்துவரும் புனரலப் சபாலக் 

கற்சகாயில் சநாக்கியவன் பாய்ந்து வந்தான்; 
கிடத்தினான் காதலியின் பிணத்ரத அங்குக் 

கிடக்கின்ற கற்றூண் சமல்; சுற்றிச் சுற்றி 
நடக்கின்றான்; ஏங்குகின்றான்; சசதுக்கி ரவத்த 

நற்சிரலரயப் பார்த்தழுது நின்கின்றாசன! 
 

‘சிங்கத்தின் தரல சசதுக்கித் தரலயின் நீண்ட 

சீர்மிகுநற் றூண் சசதுக்கித் தூணின் உச்சி 
மங்காத தாமரரப்பூ சசதுக்கிச் சசப்பு 



மரலக்கரடந்த கரலக்சகாயில் கல்லில் சசய்சதன்; 
சிங்கனுக்கும் புகழ் சசர்த்சதன்; கரலக்கும், என்றன் 

சிற்றுளிக்கும் புகழ் சசர்த்சதன்; மறந்தான் மல்லன்; 
சபாங்கு துள்ளம்; என் வாழ்வுக் கரலரய, 
முல்ரலப் 

பூச்சசடிரய சவரறுத்தான்; இங்சகன் சவரல? 

 

‘தீட்டாத ஓவியத்ரத உளியால், என்றன் 

திறரமயினால் பாரறசயலாம் சசதுக்கி ரவத்சதன்; 
காட்டுதற்கு முடியாத கங்ரக யாற்றுக் 

கரரக்காட்சி என்னுளிகள் என்றும் காட்டும்! 
காட்ட கத்துக் குன்றிசலலாம் சிம்ம வர்மன் 

கரலப்பற்ரற நிரலநாட்டி விட்சடன்; முல்ரலக் 

கூட்டுறவால் துளிர்த்சதாங்கும் என்றன் வாழ்வுக் 

கரலமறந்தான் மாமல்லன் : இங்சகன் சவரல? 

 

முல்ரல நில இரடயன் பால் கறக்கும் காட்சி 
மூட்டாசதா சபரின்பம்? கன்ரற நக்கும் 

நல்லாவின் தாயன்பும் இல்லம் சபணும் 

நற்பண்ரபக் காட்டாசதா?* பூரனசயான்றும் 

சசால்லாசதா பகல் சவடத் துறவி சசய்ரக? 



தூய தமிழ் நாட்டிற்கும் மல்ல னுக்கும் 

கல்லுளியால் சபருஞ்சிறப்ரபத் சதடித் தந்சதன்; 
கருவழித்தான் என் வாழ்ரவ ; இங்சகன சவரல? 

கங்ரகக்கரரக் காட்சி : பாரறயில் சசதுக்கப் பட்ட 
உருவங்களில் தவம் சசய்யும் முனிவர்கள் முன் 
எலிகள் அச்சமின்றி உலவ, பூரனசயான்று பின் 
கால்களில் நின்று முன் காரல உயர்த்திக் கண் மூடி 
சயாகம் சசய்யும் நி ரலயில் உள்ளது. 
 

‘மரத்சதரரப் சபான்றிங்குத் தனித்த கல்லில் 

வார்த்சதடுத்து ரவத்துள்சளன் சதர்கள் ஐந்து ! 
சபாருத்தமில்ரல என்சறதரால் கூறக் கூடும்? 

புதுக்கரலகள் இரவசயல்லாம் ; இரவசபால் 
உண்சடா? 

அருங்கரலயின் சபருஞ்சிறப்ரபப் பல்லவர்கள் 

நற்சபயரர அழியாது நிரலக்க ரவத்சதன்! 
கருத்திழந்தான் மாமல்லன்; என்றன் வாழ்வுக் 

கரலமுல்ரல உயிர் பிரித்தான்; இங்சகன் சவரல? 

 

‘கல்சலான்றால் மதயாரன ஒன்றுண் டாக்கிக் 

காண்பவரின் கருத்தீர்க்க நிறுத்தி யுள்சளன்; 
சசால்லுவசரா கல்சலன்று? நீண்டு சதாங்கும் 



தும்பிக்ரக எவர் சதாடுவார்? அஞ்சி நிற்பார்! 
மல்லாரும் தமிழ்நாட்டுக் கரலயின் சமன்ரம 

வாய்விட்டுக் கூறுதற்சக யாரா லாகும்? 

சமல்லடியாள் சகாடிமுல்ரல என்றன் வாழ்வு! 
சவரறுத்தான் மாமல்லன்; இங்சகன் சவரல? 

 

‘மரலகுரடந்து குரகக்சகாயில் நுரழயும் வாயில் 

வரிரசயாய் நிற்கின்ற சிங்கத் தூண்கள், 
சிரல இரண்டு முன்வாயிற் படிக்கும் காவல், 
வருசவாரரச் சிரித்து வர சவற்கத் தூணில் 

நிரலசபற்ற நூலிரடயாள் சிரலகள்; என்றன் 

சநஞ்சறிவின் பரடப் பலசவா? மறுக்கப் சபாசமா? 

சதாரலத்து விட்டான் என் வாழ்ரவக் கரலரய 
மல்லன்: 
சதாரகமயில் உயிர் நீத்தாள்; இங்சகன் சவரல? 

 

காட்டாரனக் கூட்டத்ரத, மாரன, நீலக் 

கருங்கடலின் வண்ணத்தான் படுக்ரகப் பாம்ரபக் 

காட்டுதற்கும் மரலகுரடந்து சசதுக்கி யுள்சளன்; 
ரகத்திறத்ரத என்னுளிரயப் புகழார் உண்சடா? 

நாட்டிற்கும், நரசிங்கப் பல்ல வற்கும் 



நற்புகரழ நான் சசர்த்சதன்; ரகம்மா சறன்ன? 

தீட்டாத ஓவியமாம் என்றன் வாழ்வுக் 

சகாடிமுல்ரல சசத்சதாழிந்தாள்; இங்சகன் சவரல? 

 

கற்பரனரயக் கரலவளத்ரத ஏற் ஒண்ணாக் 

காடார்ந்த மரலசயல்லாம் சகாட்டி ரவத்சதன்; 
விற்சபாரில் நரசிங்கன் அரடந்த சவற்றி 
விரலயில்லா இக்கரலகட் கீடா கும்மா? 

கற்சிரலகாள்! மரலக்குரககாள்! நீங்கள் இந்தக் 

கருத்திழந்த பல்லவனுக் கறிவிப் பசீரா? 

சபாற்புரடய கரலயூற்ரற இழந்சதன்; வாசழன்; 
புளிக்குசதனக் கிவ்வுலகம் இங்சகன் சவரல? 

 

நாணற்றால் வில் சவற்றி உண்சடா? யாழின் 

நரம்பற்றால் நல்லிரசரயக் சகட்கப் சபாசமா? 

பூணற்றால் மதயாரன அரசர் சகாட்ரடப் 

புறமதிரலப் சபயர்த்திடுசமா? இயற்ரகக் காட்சி 
காணுகின்ற விழியற்றால் கரலதான் உண்சடா? 

கற்பரனயின் சபருக்குண்சடா? என்றன் வாழ்வின் 

மாணிக்கச் சுடசராளியாள் சசத்தாள்; இந்த 



மண்ணுலகம் புளிக்குசதனக் (கு)! இங்சகன் சவரல? 

 

‘காதலுக்கு மதிப்பில்லா இந்த நாட்ரடக் 

கருக்கிடுவாய் தூய தமிழ் அன்னாய் ; மக்கள் 

சாதலுக்குப் பயந்ததனால் சகாடுரம சயல்லாம் 

தாங்கி இங்கு வாழ்கின்றார்; ஆரியத்ரத 

ஆதரித்த தாலன்சறா தமிழர் வாழ்வு, 
கரலசயல்லாம் அழிந்சதாழிந்த திந்த நாட்டில்? 

தீசதல்லாம் நன்ரமசயன அரசன் எண்ணச் 

சசய்சதது? புறப்பட்சடன்; இங்சகன் சவரல? 

 

‘கரலஞனுக்கு மதிப்புண்டு பழங்காலத்சத ; 
காசில்லாப் புலவனுக்கும் அவ்வா றாகும்; 
அரலந்துவந்த கரள நீங்க முரசு கட்டில் 

அயர்ந்தானுக் சகாரரசன் கவரி வசீும்! 
கரலக்சகாயில் சரமக்கவந்சதன்; சசாரல யுள்சள 

காதல்வந்து குதித்ததடி இயற்ரக அன்னாய்! 
விரலசகாடுத்து வாங்குவசதா உலகில் காதல்? 

சவரல இல்ரல இவ்வுலகில்; புறப்பட் சடன் நான்! 
 

என் மனம் சபால் சகாந்தளிக்கும் கடசல, சகள் நீ; 



என்ன பிரழ சசய்சதன் நான்? ஆராயாமல் 

உன் கரரயின் தரலவன் சபாத் தரரயன் மூவர் 

உயிருண்டான்! இது முரறசயா? நீதான் சசால்சலன்? 

நன்ரமயிரன நிரலநாட்ட சவண்டு சமன்றால் 

நாட்டிலுள்சளார் இரத உணர சவண்டும் : 
சசான்சனன்! 
உன் வலிரம காட்டிடுவாய்; எழுந்து சபாங்கி 
ஊரழிப்பாய் ; பல்லவரன ஒடுக்கு வாசய! 
 

‘காராகி வான் தவழு கின்றாய் நீசய! 
கடும் பஞ்சம் சபாக்குகின்ற அன்ரன நீசய! 
பாரிலுள்சளார் நீ சவகுண்டால் எதிர்க்கப் சபாசமா? 

பல உயிர்க்கும் தாய் நீசய! சகஞ்சு கின்சறன்; 
சநரில்லா இவ்வரசும், ஆரியத்தால் 

நிரலசகட்ட தமிழ்நாடும் இருந்திங் சகன்ன? 

நீர் சபருக்கி அழித்சதாழிப்பாய் ; மீண்டும் நல்ல 

சநறிசசல்லும் தமிழ்நாடு முரளக்க சவண்டும்! 
 

அரசனுக்கும் ஆண்டிக்கும் சவறு சவறு 

சட்டதிட்டம் அற்றுலகம் வாழ சவண்டும்; 
அரசன் தன் இச்ரசரயப் சபால் எரதயும் சசய்யும் 



அடுக்காத சசயல் மண்ணில் ஒழிய சவண்டும்; 
கரரயில்லாப் சபருங்கடசல! தனித்திங்கின்று 

கலங்குகின்சறன்; மாமல்லன் எனது வாழ்ரவத் 

தரரமட்டம் சசய்துவிட்டான்; சீறிப் சபாங்கிப் 

பழிவாங்கு! தப்பாசத!’ என்றான்; வழீ்ந்தான்! 
 

 

மாங்கனி 
 

ஆசிரியர் – கண்ணதாசன் 

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தரலசிறந்த கவிஞர்களில் 
ஒருவரான கவியரசு கண்ணதாசன், 24-06-1927-இல் 
சிறுகூடல்பட்டியில் பிறந்தார். தந்ரத சாத்தப்பன், 
தாய் விசாலாட்சி என்பவர். கண்ணதாசன் 
இளரமயிசலசய கவிபுரனயும் ஆற்றல் சபற்றவர். 
1944-இல் ஏப்ரல் 14-இல் இவரது முதல் கவிரத 
அச்சாகியது. 1948இல் சசலம் மாடர்ன் திசயட்டரில் 
பணி சசய்தார். அறிஞர் அண்ணாவின் சபச்சுகளால் 
கவரப்பட்டு 1949-இல் தி.மு.க-வில் நுரழந்தார். சுமார் 
பத்து ஆண்டுகள் தி.மு.க-வின் கருத்துகரளத் தம் 
எழுத்துகளில் வடித்தார். பின்னர்த் தமிழ்த் சதசியக் 
கட்சியின் மூலமாக இந்தியத் சதசியக் காங்கிரசில் 
நுரழந்து, அதன் சகாள்ரககரளத் தமது 
கவிரதகளில் சவளியிட்டார். தமது 17-ஆம் வயதில் 



‘திருமகள்’ இதழின் ஆசிரியர் சபாறுப்ரப ஏற்று 
நடத்தினார். 
 

சதன்றல், திரர ஒளி, சமதாவி, கண்ணதாசன், 
சண்டமாருதம், கடிதம் முதலான இதழ்களில் எழுதி 
வந்தார். பாரதியார், பாரதிதாசன் ஆகியவர்கரளப் 
பின்பற்றி எழுதியவர்; அசத சபால, அருணகிரிநாதர், 
பட்டினத்தார் முதலியவர்களின் பக்திப் பாரதரயயும் 
பின்பற்றி எழுதியவர். 1970இல் அரனத்திந்திய சிறந்த 
கவிஞர் பட்டம் சபற்றவர். 1977இல் அரசரவக் 
கவிஞராகத் திகழ்ந்தவர். இவ்வாறு பக்திக் 
கவிஞர்கரளப் சபாலவும் சமூகக் கவிஞர்கரளப் 
சபாலவும் சித்தர்கரளப் சபாலவும் தம் கவிரதகளில் 
கருத்துகரள சவளிப்படுத்தியவர் கண்ணதாசன். 
 

கண்ணதாசன் கவிரதகள் (இரண்டு சதாகுதிகள்) 
மனம் சபால் வாழ்வு, வனவாசம், அரதவிட 
ரகசியம், சதய்வ தரிசனம், இலக்கியத்தில் காதல், 
அர்த்தமுள்ள இந்து மதம், ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி, 
ஞானமாலிகா, ராகமாலிகா, இசயசுகாவியம், 
மாங்கனி, ரதப்பாரவ, சவலாங்குடித் திருவிழா என 
இவரது பரடப்புகள் நீண்டு சகாண்சட சசல்லும். இது 
தவிர, ‘முத்ரதயா’ எனும் இயற்சபயரில் பல 
கடிதங்கரளயும் எழுதியுள்ளார். இவ்வாறு, திராவிட 
இயக்கக் கவிஞராக அறிமுகமாகி, திரர இரசக் 
கவிஞராக உலா வந்து, பின்னர், 



மதநம்பிக்ரகயாளராக மாறி, மானுடச் சாதியின் 
மகத்துவத்ரத உலகறியச் சசய்த ஒப்பற்ற 
கவிஞராகத் திகழ்ந்தவர் தான் கவியரசு 
கண்ணதாசன். 1981-அக்சடாபர் 17-இல் கவிஞர் 
அமரரானார். ஆனாலும், அவரது கவிரதகள் நம் 
இதயங்களில் நீங்கா இடம் சபற்ற கவிரதகளாக 
உலா வருகின்றன என்பசத உண்ரம . 

 

 

கரதச் சுருக்கம் 

சசரன் சசங்குட்டுவன் வடக்சக கனக விசயர்கரள 
சவன்று, அவர்கள் தரலயில் கண்ணகிக்குக் 
கல்சகாண்டு வந்து வஞ்சிமாநகரில் விழா 
எடுக்கிறான். 
 

அடசலற்றின் காதல் 

அந்த சவரளயில் சசரன் அரவயில் மாங்கனி என்ற 
கணிரக குலப்சபண் யாவரரயும் கவரும் விதத்தில் 
நடனமாடினாள். அப்சபாது, அங்கிருந்த அரமச்சர் 
அழும்பில்சவள் மகன் அடசலறு, அவள் அழரகக் 
கண்டு மயங்கிக் காதல் சகாள்கிறான். தன் 
மாளிரகயில் மாங்கனிரய நிரனத்தவாசற 
உட்கார்ந்திருந்த அடசலறுவிடம், சமாகூர் மன்னன் 
பரழயனுக்கு எதிராகப் சபார்சதாடுக்கும் சசய்திரயச் 
சசால்கிறான். அரமச்சரும் அவன் தந்ரதயுமான 



அழும்பில்சவள், சபாருக்குச் சசல்லும் எண்ணம் ஒரு 
பக்கமிருந்தாலும், அந்த இரவில் தனியாக இருக்கும் 
மாங்கனியிடம் தன் காதரல சவளிப்படுத்துகிறான் 
அடசலறு. மாங்கனி அவரனத் திட்டியும் பழித்தும் 
சபசி மறுத்துவிடுகிறாள். ஆனாலும், அடசலற்றின் 
பண்பிரனயும் சபருந்தன்ரமரயயும் நிரனத்து 
அவனிடம் மனத்ரதப் பறிசகாடுத்தவளாகசவ 
காணப்படுகிறாள். 
 

அடசலற்றின் பரடசயடுப்பு 

அடசலற்றின் தரலரமயில் சசரர் பரட 
சமாகூருக்குச் சசல்கிறது. ஆடல், பாடல்களுக்காக 
மாங்கனியும் அவளுடன் ஐந்து சபண்களும் 
சசல்கின்றனர். சமாகூரின் வடக்குப் பகுதியில் 
தனித்தனியாகக் கூடம் அரமத்துத் தங்குகின்றனர். 
அன்று நள்ளிரவில் அடசலறு மாங்கனிரயச் 
சந்தித்துப் சபசித் தனது கூடாரத்ரத அரடகின்றான். 
அவ்சவரளயில் சமாகூர் மன்னன் தன் 
பரடத்தரலவனான மரலசமனிரய 
உளவறிந்துமாறு அனுப்புகிறான். மரலசமனி சசரர் 
பரடகரளப் பார்க்கிறான். அதனருகில் 
மாங்கனிரயயும் மற்ற சபண்கரளயும் பார்க்கிறான். 
பார்த்த மாத்திரத்திசல மாங்கனிரயயும் மற்ற 
சபண்கரளயும் மரலசமனியின் ஆட்கள் காட்டிற்குத் 
தூக்கிச் சசன்று விடுகிறார்கள். 
 



சபார் சவற்றி 
சசரர் பரட வரீர்கள் பல பரடகரளக் கடந்து 
பரகவர்கரள அழித்து, சமாகூருக்குள் நுரழந்து, 
சவற்றி சபற்றுப் சபருமகிழ்ச்சிசயாடு 
அரண்மரனக்குள் நுரழய, நான் சரணம்’ எனக்கூறிப் 
பரழயன் பணிந்தான். அவன் சபண் மக்கள் 
இருவரும் கண்களில் நீர் சசாரிய ஆங்சக வந்து 
நின்றனர். மூவரரயும் பரடத்தரலவன் தளிசவல் 
சிரறப்படுத்தினான். 
 

அடசலற்றின் சசயல்கள் 

சமாகூர் நாட்ரடக் ரகப்பற்றிய சபருமிதத்துடன் 
அந்த நகரர வலம் வந்தான் அடசலறு. அப்சபாது 
கட்டுப்பாடற்ற சில சசர வரீர்கள் அக்கிரமச் 
சசயல்கள் சசய்வரதப் பார்த்துக் கண்டித்தான் 
அடசலறு. தளிசவல் என்பவன் பரழயன் மகள் 
சபான்னரசியின் கூந்தரல அறுத்துவிடுகிறான். 
சதன்னரசி மட்டும் அவரன எதிர்த்து நின்றாள். அந்த 
சநரத்தில் அங்கு வந்த அடசலறு, தளிசவரலக் 
கண்டித்து, அவனது வரீப்பதக்கங்கரளப் பறித்தான். 
 

பின்னர், பரழயன் மற்றும் மக்கள் இருவரரயும் 
விடுவித்து அவர்கரளத் சதற்றுகிறான். உடசன, 
பரழயன் அடசலற்ரற விருந்திற்கு அரழக்கிறான். 
அடசலறு அவ்விருந்தில் கலந்து சகாள்கிறான். 



அப்சபாது பரழயன் மகளிர் முக்கனிரயக் சகாண்டு 
வந்து பரடக்கும் சநரத்தில், மாங்கனிரயத் சதாட்டு 
எடுக்கும் சநரத்தில், காட்டு சவளியில் 
தங்கரவத்துவிட்டு வந்த தன் காதலி மாங்கனி 
நிரனவுக்கு வர விரரவாகப் புறப்பட்டுப் 
சபாய்விடுகிறான். அவனது சசயரல நிரனத்துப் 
பரழயனும் அவனது மகளிரும் மிகவும் 
வருத்தமுறுகிறார்கள். 
 

அடசலற்றின் பரகயும் துன்பமும் 

மாங்கனிரயக் காணாதவனாக அடசலறு மிகவும் 
அழுது புலம்புகிறான். ஒன்றும் சசய்வதறியாது 
திரகப்புற்று நிற்கிறான். இந்நிரலயில் ‘தளிசவல்’ 
அடசலறுவிற்குப் பரகவனாக மாறிவிடுகிறான். 
மாங்கனிரய, சூரபதன் என்பவனுக்கு 
விற்றுவிடுகிறான். மாங்கனிரயச் சூரபதன் 
காவலுக்குட்படுத்திக் சகாடுரமகள் பல 
நிகழ்த்துகிறான். இச்சூழ்நிரலயில், சவற்றிப் 
சபருமிதம் ஒருபக்கம் இருந்தாலும், தன் காதலிரயத் 
சதாரலத்த சசாகத்துடன் அடசலறு சசரநாடு 
திரும்புகிறான். 
 

அடசலற்றின் திருமணம் 

சில நாள்கள் கழித்து, பரழயனிடமிருந்து தன் மகள் 
சதன்னரசிரயத் திருமணம் சசய்து சகாள்ளுமாறு 



சவண்டி ஓரல வருகின்றது. மன்னன் 
விருப்பப்படியும் தன் தந்ரதயின் கட்டரளயின் 
சபரிலும் திருமணத்திற்குச் சம்மதித்து அடசலறு 
மணம் புரிகிறான். 
 

மாங்கனியின் வருரக 

பல இன்னல்களிரடசயயும் தன் காதலரன 
மனத்தில் நிறுத்தி நாடி வருகிறாள் மாங்கனி. சசர 
நாடு வந்தரடகிறாள். அடசலறுவிற்குத் திருமணம் 
நடந்து முடிந்துவிடுகிறது. சகள்விப்படுகிறாள். 
ஆறாத்துயரில் மூழ்குகிறாள். சதன்னரசியும் 
அடசலறுவும் இருக்கும் அரறயின் அருகில் 
சசல்கின்றாள். அங்கு இருவரும் ஒன்றிப்சபாய் சபசி 
மகிழ்வரதப் பார்த்து, ‘அத்தான்’ என்றாள் மாங்கனி. 
அந்தக் குரரலக் சகட்ட அடசலறு மாங்கனி! 
மாங்கனி! என்று சவளிசய ஓடிவருகிறான். 
 

துன்பமுடிவு 

மாங்கனி அங்கு நிற்காமல் துயரத்சதாடு ஓடி, 
சுழன்று வரும் ஆற்றில் விழுகிறாள். அவரளக் 
காப்பாற்ற அடசலறும் விழ, அவ்விருவரரயும் 
காப்பதற்காகத் சதன்னரசியும் விழுந்து விடுகிறாள். 
இப்படி மூவரும் ஆற்றில் மூழ்கி இறந்து 
விடுகின்றனர். இக்கரதசய மாங்கனி காப்பியம். 
 



கரதமாந்தர் 

மாங்கனி காப்பியத்தின் தரலரம மாந்தர்களாகக் 
காணப்படுபவர்கள் அடசலறுவும் மாங்கனியும். 
அவர்கள் இருவரின் காதல் உணர்ரவ இக்காப்பியம் 
சவளிப்படுத்துகிறது. 
 

அடசலறு 

மாங்கனி காவியத்தின் தரலவனாக ‘அடசலறு’ 
பரடக்கப்பட்டிருக்கின்றான். தன்சனரில்லாத் 
தரலவனாகசவ காணப்படுகிறான். காவியத்தின் 
சபரும்பகுதி காதல் வயப்பட்ட ஒரு குணாதிசயப் 
பரடப்பாகசவ அடசலறு காணப்படுகிறான். ஆடல் 
அழகி மாங்கனிரயப் பார்த்து, அடசலறு அரடந்த 
நிரலயிரன, 
 

சசழுங்சகாடிரயக் கண்வாங்கி மனத்துட் சபாட்டு 

சீரணிக்கமுடியாமல் நின்றான் ஆங்சக! 
 

என்று எழுதுகிறார் கவிஞர் கண்ணதாசன். 
 

அடசலறுவின் காதல் 

 



மாங்கனி வந்து அரவயில் ஆடற்கரல 
நிகழ்த்திவிட்டுச் சசல்கிறாள். அப்படிச் சசல்பவளின் 
பின்னாசல சபாகிறான் அடசலறு. மாங்கனி சசன்று 
மரறகிறாள்; ஆனாலும் அவள் சசன்ற இடத்ரதசய 
பார்த்துப் பார்த்து ஏக்கம் சகாண்டவனாக, அவளது 
பாதத்தின் தடயத்ரதப் பார்த்து மகிழ்பவனாகக் 
காணப்படுகிறான் அடசலறு: 
 

சபானவளின் பின்னாசல சமல்லப் சபானான்! 
புதுமனதின் முதல் கூச்சம் இழுக்கக் கண்டு 

சித்திரத்தாள் அடிச்சுவட்ரடத் சதடிப்பார்த்தான் 

சதன்றலது சபானதற்குச் சுவடு ஏது? 

ரகத்திறத்தால் தரர தடவிப் பார்த்து அன்னாள் 

கால்பட்ட இடத்தில் இளஞ் சூடு கண்டான்! 
 

என்று அடசலறுவின் காதல் சசயல்பாட்டிரன 
அழகுபட எடுத்துரரக்கிறார் கவிஞர். 
 

பித்துமனம் நிரலயழியப் சபருமூச் சசாடு 

சபரரரசத் சதாற்கடித்த வாரளப் பார்த்தான்! 
குத்திடுசவல் வாசளல்லாம் களத்திசலதான்; 
சகாரதயர்பால் துரும்சபதான் 



 

என்று தன்னுரடய வாள்வரீத்ரதயும் 
சதாள்வரீத்ரதயும் காதல் சபார்க்களத்தில் 
சதாற்றுவிடுவனவாகப் சபசுவரதக் காண்கிசறாம். 
 

விழியிருக்கும் ஒளியின்றி, விரிந்த சநஞ்சு 

சவளியிருக்கும் நிரனவின்றி, வாய் வடித்து 

சமாழிபிறக்கும் சதாடர்பின்றிக் காதல் ஒன்சற 

மூண்டிருக்கும் உருவானான் அரமச்சன் ரமந்தன்! 
 

என்று காதல்வயப்பட்டவனின் நிரலயிரனப் 
சபசுகிறார் கவிஞர். 
 

மரம்பழாத 

பழந்தின்னும் நிரனவான அடசலறங்சக 

பசியாற முடியாமல் சசாரல புக்கான்! 
மரத்சதாடு மரமாக நின்றான்; தந்ரத 

வலுசவாடு அரழத்திட்ட குரலுங்கசளான்; 
சிரத்தூடு மலர்பட்டுச் ‘சில்’ சலன்சறறி 
சிரலயாக்க, மூச்சின்றி நின்றான் ரமந்தன்! 
 



என்று, தன் சிந்தரனயில் மாங்கனிரயத் தவிர, 
மற்ற சசயல்பாடுகரளசயல்லாம் மறந்தவனாகக் 
காட்சியளிக்கிறான். 
 

சகாபமும் பண்பும் 

 

நள்ளிரவு சநரத்தில் மாங்கனிரயச் சந்தித்துத் தனது 
காதரல சவளிப்படுத்த நிரனத்துச் சசல்கிறான். 
ஆனால், அரதப் புரிந்து சகாள்ளாத மாங்கனி 
அவரனக் சகாபத்துடன் திட்டி விடுகிறாள். அடசலறு 
அப்சபாதும் அவளிடம் சகாபம் சகாள்ளாமல், 
மன்னிப்புக் சகட்கும் ஒரு மாண்பாளனாகக் 
காணப்படுகிறான். 
 

மாங்கனிக்குத் தன் சமல் சகாபம் 
வரவரழத்துவிட்சடசன என்று ஏக்கத்துடன் 
தன்னுரடய படுக்ரக அரறக்குள் சசன்ற 
சசயலிரன, 
 

பாரறக்கல் பள்ளத்தில் விழுந்தாற்சபாலப் 

படுக்ரகயில் அடசலறு வந்து வழீ்ந்தான் 

 

என்று அடசலறுவின் நிரல சபசப்பட்டுள்ளது. 
 



காதலியின் மூலமாகசவ காதலனின் பண்பு நலன்கள் 
பற்றிப் சபசரவப்பதில் கவியரசு கண்ணதாசன் 
ரகசதர்ந்தவர். 
 

ஆணழகன்! சிங்காரன்! அவனிசயல்லாம் 

அடக்கிரவத்த மாவரீன்! அறிவுத்சதாட்டம்! 
சதன்சபாழியும் கருரணமனம்! வடசகா டன்னத் 

திரண்டிருக்கும் உயர்சதாளன்! அழியாச் சசல்வம் 

மானமிகும் மறக்குலத்தான் என்றாள்! 
 

என்று ஒரு தமிழ் மன்னனின் சபருரமகரளப் 
சபசுவரதப் சபால அடசலறுவின் பண்பு 
நலன்கரளக் குறிப்பிடுகிறார் கவிஞர். 
 

அடங்காத சபாலிகாரள உருவம் சபாலும் 

அடசலறு சசல்கின்றான் தரலரம தாங்கி 
 

என்று வரீம் சசறிந்த ஒரு காவியத் தரலவனாகக் 
காணப்படுகிறான். சமலும், சபண்கரளக் 
சகாடுரமப்படுத்தும் தன் நாட்டு வரீர்கரளக் 
கண்டிப்பவனாகவும் மாங்கனிரயக் காணாதவனாக 
அழுது துடித்துப் புலம்புபவனாகவும் அடசலறு 
விளங்குகிறான். 



 

ஒளியிழந்த வானத்தின் சமனி சபால 

தூக்கத்தில் நடப்பது சபாலவும் -நடந்து சசல்கிறான் 

 

மாங்கனிரயக் காணாத அடசலறுவின் 
நிரலயிரனக் கவியரசு இவ்வாறு சபசுகிறார். 
இறுதிவரர, காதலுக்காகசவ வாழ்ந்து தனது 
இன்னுயிரரத் தியாகம் சசய்பவனாகசவ 
காவியத்தில் அடசலறு பரடக்கப்பட்டிருக்கிறான். 
 

மாங்கனி 
தன்சனரில்லாத தரலவன் சபாலசவ இளரமயும், 
அழகும் நாணும் சபாற்பும் சபற்ற தரலவி காவிய 
நாயகி மாங்கனி. ஆடல், பாடல், அழகு சிறந்த கரல 
மடந்ரத. 
 

மின்சவட்டுக் கண்கட்ட சமவினாற்சபால் 

சமன்பட்டுப் பூங்குழலி பூமிசதாட்டுப் 

சபான்கட்டிச் சிரலசபால ஊர்ந்து வந்தாள். 
 

என்று மாங்கனிரயக் கவிஞர் அறிமுகம் சசய்கிறார். 
 

மாங்கனியின் அழகு 



 

கவியரசரின் கற்பரனயில் பிறந்த பரத்ரதயர் குலப் 
சபண்தான் மாங்கனி. உயர்ந்த ஒழுக்கம் சகாண்ட, 
ஆடல் அழகு வாய்ந்த சபண்ணாகப் 
பரடக்கப்பட்டிருக்கிறாள். 
 

சகாரலவாளுக்கு உரறசபால விழிவாளுக்கு இரம 

சிரலசயாடும் சமமாக விரளயாடும் புருவம் 

சிறுவானப் பிரறமீது அரலசமாதும் அழகு 

 

என்று சசரமன்னனின் அரவக்களப் புலவன் 
மூலமாக மாங்கனியின் அழகு சபசப்படுகிறது. 
 

விரிக்காத சதாரகமயில்! வண்டுவந்து 

மடக்காத சவள்ரளமலர்! நிலவு கண்டு 

சிரிக்காத அல்லிமுகம்! சசகத்தில் யாரும் 

தீண்டாத இளரம நலம்; பருவஞானம்! 
 

என்று சசரமன்னன் மாங்கனிரயப் பற்றியும் அவளது 
இளரம அழரகயும் பற்றிப் சபசுவதாகக் 
காணமுடிகிறது. 
 



இவ்வாறு அரனவராலும் மாங்கனியின் அழகு 
நலன்கள் சபசப்படுவரதக் காணலாம். 
 

தாயின் வற்புறுத்தலும் மகளின் மறுப்பும் 

மாங்கனி தன்ரனப்சபாலசவ நடனமாதாக 
இருந்துவிடக் கூடாது என்பதால், தன்குலத்து 
ஆடவன் ஒருவரன மணக்க வற்புறுத்துகிறாள் 
அவள் தாய். ஆனால், தனக்குப் பிடிக்காத ஒருவரன 
எப்படி மணப்பது என்று மாங்கனி தன் தாரயப் 
பார்த்துக் சகட்கிறாள். 
 

கற்சிரலசயா அம்மா நான்; கயவன் அந்தக் 

காமுகனுக் சகன் சநஞ்சத்ரதத் தத்தம் சசய்ய? 

சபாற்கிளிரய வானரத்தின் மடியில் சபாடப் 

சபாருந்தியசதா உன்னுள்ளம் சபாதும் சபாதும் 

 

என்று, தான் விரும்பாத ஆடவரன வற்புறுத்தி 
மணக்கச் சசய்யும் சபாக்கிரனக் கண்டிப்பரத, 
மாங்கனி மூலம் சவளிப்படுத்துகிறார் கண்ணதாசன். 
 

காதலும் கண்டிப்பும் 



தன்சமல் காதல் சகாண்ட அடசலறு, இரவில் 
தனியாக இருக்கும் தன்னிடம் வந்து காதரலத் 
சதரிவிக்க வரும் சநரத்தில், அவரனப் பார்த்து 

 

திறந்திருந்த வடீ்டிற்குள் ஓரசயின்றித் 

திருடரனப்சபால் நுரழந்தீசர! சதன்னர்தானா? 

மானத்ரத இக் சகாரத மறவாள்! சபாம்!சபாம்! 
 

என்று, உள்மனத்தில் அவரனக் காதலித்தாலும், 
திட்டிப் பழித்துப் சபசி அனுப்பிவிடுபவளாகக் 
காணப்படுகிறாள். 
 

நள்ளிரவு ! தாசிமரன! இளம்சபண்தூங்கும் 

நறு மலர்ப் பஞ்சரணயருசகார் காரளவந்து 

சமல்லமுகந் சதாடுவதுதான் உங்கள் ஏட்டில் 

வரீர்கள் சபண்சகட்க வரும் சசய்தியா? 

 

என்று, தான் திருமணம் சசய்து சகாள்ளும் 
சபாருட்டுப் சபண் சகட்கசவ வந்சதன் என்று 
சசான்ன அடசலறுரவப் பார்த்துக் சகாபப்படுகிறாள். 
“கள்ளமனத்சதாடு எம்குலமக்கள் வாழ்ந்தது 
பரழயகாலம் இப்சபாதில்ரல என்பரத 
மறந்துவிட்டீர்களா?” என்று தன் குடும்ப, 



குலத்சதாழிலின் இழிநிரலரய உரடத் 
சதறிபவளாகக் காணப்படுகிறாள் மாங்கனி. அசத 
சநரத்தில் அடசலறு நடந்து சகாண்ட 
சபருந்தன்ரமயிரன நிரனத்து அவன் மீது காதல் 
சகாள்பவளாகவும் இருக்கிறாள். 
 

சபாராட்டமும் முடிவும் 

மரலசமனி எனும் சகாடூரன் தன்ரன மானபங்கம் 
சசய்ய முயற்சி சசய்த சபாது, அவரன எதிர்த்து, 
சபாராடி, வழீ்த்தித் தப்பித்து ஓடிவரும் சபண்ணாகக் 
காட்சியளிக்கிறாள். சபண்குலசம காணாத 
துன்பத்ரதக் காதலுக்காகப் படுபவளாக மாங்கனி 
பரடக்கப்பட்டிருக்கிறாள். தன் காதலன் இன்சனாரு 
சபண்ரணத் திருமணம் சசய்து சகாண்டான் 
என்பரத அறிந்த மாங்கனி, தனிரமக்குள் உடல்சவக 
நிற்கிறாள். தன் உயிரர மாய்த்துக் சகாள்ள 
சவகமாக ஓடி மரறயும் துன்பப் பாத்திரப்பரடப்பாக 
இறுதியில் பரடக்கப்பட்டிருக்கிறாள். இவ்வாறு 
ஆட்டத்தில் சதாடங்கி அரமதியில் முடியும் 
மாங்கனியின் கரத, இரணயில்லாச் சசரநாட்டுக் 
காதல் கரத என்பரத நிரனவுறுத்துகின்றது. 
 

 

 


