


உலகளளாவிய பபளாதுக் கள உரிமம் ( 0 1.0 )CC  

இது சட்ட ஏற்புடடய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமம. முழு உடரைடய 
:// . / / /1.0/https creativecommons org publicdomain zero legalcode என்ற முகவரியில் 

களாணலளாம்.

பதிப்புரிடம அற்றது
இந்த ஆக்கத்துடன் பதளாடர்புடடயவர்கள, உலகளளாவிய பபளாதுப் பயன்பளாட்டுக்கு என பதிப்புரிடமச் 
சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள அடனத்துப் பதிப்புரிடமகடளயும் விடுவித்துளளனர்.

நீங்கள இவ்வளாக்கத்டதப் படிபயடுக்கலளாம்; மமம்படுத்தலளாம்; பகிரைலளாம்; மவறு கடல வடிவமளாக மளாற்றலளாம்; 
வணிகப் பயன்களும் அடடயலளாம். இவற்றுக்கு நீங்கள ஒப்புதல் ஏதும் மகளாரைத் மதடவயில்டல.

***

இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( :// . .https ta wikisource org ), தமிழ் இடணயக் கல்விக் 
கழகமும் ( :// .http tamilvu org ) இடணந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிமவற்றிய நூல்களில் ஒன்று. 
இக்கூட்டுமுயற்சிடயப் பற்றி, :// . . / /4https ta wikisource org s kx என்ற முகவரியில் விரிவளாகக் 
களாணலளாம்.

  ( 0 1.0)   Universal CC Public Domain Dedication

   -         This is a human readable summary of the legal code found at
:// . / / /1.0/https creativecommons org publicdomain zero legalcode

 No Copyright

          The person who associated a work with this deed has dedicated         the work to the public domain by waiving
            ,      ,all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights
     .to the extent allowed by law

  , ,     ,    ,    You can copy modify distribute and perform the work even for commercial purposes all without asking
. permission

***

             This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community
( :// . .https ta wikisource org )     ( and Tamil Virtual Academy :// .http tamilvu org ).     More details about this

     collaboration can be found at :// . . / /4https ta wikisource org s kx.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
https://ta.wikisource.org/
https://ta.wikisource.org/s/4kx
http://tamilvu.org/
https://ta.wikisource.org/s/4kx
http://tamilvu.org/
https://ta.wikisource.org/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
































































































































































































































































128 சேர மன்னர் வரலாறு 

நல்காயாயின், அவள் பாயல் பபறாமமயால் உளதாகும் 
வருத்தத்தின் நீங்கி உய்தல் கூடுசமா?”1 என்று இனிமம மிகக் 
கூறினார். இமயவரம்பன் கருத்துத் தன் காதலி சமற் பேன்றது. 
அவன் சமற்பகாண்ட விமனமய விமரந்து முடித்துத் தன் 
நகர் வந்து சேர்ந்தான். 

ேில பல நாட்கள் கழிந்தன. சேர நாட்டின் ஒரு பகுதியில் 
வாழ்ந்த ஒரு குறுநில மன்னன் சேரலாதன் ேினந்து சபார் 
பதாடுத்தற்குரிய குற்றத்மதச் பேய்தான். சபார் பதாடங்கிற்று. 
பமகத்த சவந்தன் சதாற்சறாடினான்; அவன் நாட்டில் வாழ்ந்த 
மக்களுள் பலர், சபாரினது கடுமம கண்டஞ்ேி நாட்மட 
விட்டுசயாடின; நிலங்கள் உழுவாரின்றிப் பாழ்ப்பட்டன. அந் 
நிமலமயக் கண்ட கண்ணனார் சேரலாதன் தங்கியிருந்த 
பாேமறக்குச் பேன்றார். 

அங்சக பல வமகப் பமடகளும் தத்தமக்குரிய விமனகட்கு 
சவண்டுவனவற்மற முற்படச் பேம்மம 
பேய்துபகாண்டிருந்தன. கூளிப்பமட, பின்சனவரவிருக்கும் 
தூேிப்பமட முதலிய வயவர் பமடக்கு வழி பேய்து நின்றது; 

வயவர் பமடக்கருவிகமள வடித்துத் தீட்டி பநய் பூேிச் 
பேம்மமபேய்து பகாண்டிருந்தனர்; இயவர் முரசுக்குப் 
பலியிட்டுப் சபார் முழக்கம் பேய்திருந்தனர்; கண்ணனார் 
இச்பேயல்கமள எடுத்சதாதி, “நின் கூளியரும் வயவரும் 
இயவரும் ோன்சறாரும் சபார்க்குச் ேமமந்திருக்க நீயும் 
சபாமரசய 

1. பதிற். 16 


































































































































































































































































































































































































































































































































































