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பதிப்புரை 

உலகல் வாழ் மக்கட்கெல்லாம் உடலும் உளமும் உணர்வும்போல் 

இகழ்வன அறம் பொருள் இன்பம் என்னும் மும்முதற் பொருள்கள். 

இவற்றையே பண்பட்ட நாகரிகம் வாய்ந்த புலவர் பெருமக்கள் தம் 

பொய்யா காவால் பாட்டாகவும் நாலாகவும் உலகுக்கு அளித்து உதவி 

யுள்ளார்கள். 

“ஞாலம் அளந்த மேன்மைத்' தமிழ் மொழியகத்து வரலாற்றுக் 

காலத்துக்குப் பல்லாயிர ஆண்டுகளின் மூன்னமே “அன்றவிர் தடங்கிய 
கொள்கைச்' சால்பு வாய்ந்த வாய்மையே பாடும் தூய்மைப் புலவரீ 

களால் எண்ணிறர்ச பாடல்கள் யாக்கப்பெற்றுள்ளன- பாடிய புலவர் 

களும் அளவில்லா தவர்களேயாவர். 

எம்மொழிக்கண்ணும் காணப் பெறாததாய் ஈடும் எடுப்புமின்றித் 

திமிழ்மொழிக்கண் நின்று நிலவுவது, பொருளதிகாரமென்னும் 

தெருளுறு சிறப்பு வாய்ந்த அருள் நாலாகும். இது, மாண்புறு மக்கள் 

ஒழுகலாழற்றினை வகுத்துக் காட்டுவது, ஒல்காப் பெரும்புகம்த் தொல் 

காப்பியராம் செந்தமிழ்ச்சான்றோரால் செய்யப்பெற்றது. இவர் காலம் 

ஏறத்தாழ ஐயாயிரத்தறு நாறு யாண்டுகட்கு முன் என்ப, இதன்கண் 
அகத்திணை புறத்திணை என இருபெரும் பிரிவுகள் காணப்படும், அகத் 

இணைக்கண் உணர்வுகிலையாம் இன்ப ஓழுகலாறு விரித்து விளக்கப் 

பட்டுள்ளது, புறத்தணைக்கண் உடல் உளங்களின் நிலையாம் அறம் 
பொருள்கள் பல்வேறு துறைகளாக வகுத்து விளக்கப்பெறுகின்றன. 

தொல்காப்பியனார்க்கு மூன்னும் பின்னும் வாழ்க்க செந்காப் 
புலமைச் செல்வர்களால் யாக்கப்பெற்றுக் கடல்கோள்களாலும், 
பேனாப் பெருங்குறையாலும் இட்டாதொழிர்தன போக எஞ்சியவர் 
ஹைப் பாட்டெனவும் தொகையெனவும் கூட்டித் தொகுத்தனர். அவை, 

பத்துப்பாட்டெனவும் எட்டுத்தொகை யெனவும் பெயா் பெற்று 
வழங்கி வருகின்றன. எட்டுத்தோகை ஈற்றிணை, குறு்தொகை, ஐங் 

குறு. நாறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாடல், கலித்தொகை, அககானூறு, 
புறநானூறு எனப் பெயர் பெறும். இத்தொகுப்பின்கண் ஆறு அகமும் 

இரண்டு புறமும் காணப்படுகின்றன. அகத்தை மூம்மூன்றாக அமைத்து 

தவ்வொன்றன் ஈற்றிலும் ஒவ்வொரு புறம் அமைத்துள்ளார்கள். இவ் 
வமைப்பு, அகம், கைக்கிளை ஐந்திணை பெருக்திணை எனவும், புறம், 
சிறப்பும் பொதுவும் எனவும் பிரிந்தொருங்கியலும் அருமையைப் புலப் 
படுத்தும். . 

புறநானூத்றின்கண், அறமும் பொருளு மூதலாக வாழ்க்கைக்கு 
இன்றியமையாத “மறம், மானம், மாண்ட வழிச்செலவு, தேற்றம்” 

முதலிய நற்பண்புகளும், கடமையும், உற்றுமி யுதவியூக்கும் ஈம்.றிற 
மூம், உயிரொடு கெழுமிய செயிர்தீர் நட்பும், செங்கோன்மையும் கட



iv பதிப்புரை 

வுட் பற்றும், பகைமையொடு பொருது ஈகைமையை நாடெலாம் 

பெருக்கும், புகழ் பெருக்கும் புலமும் பிறவும் செறிந்து காணப்படும். 

இவையே உழவு, வாணிகம், அரசியல், பொருளாக்கம், ஓற்றுமை, 

குழுஉயாவு, கலைப்பண்பு முதலிய வளர்ந்தோங்குவதற்கு உறுதுணை 

யாவன.  இந்நாலின்௧ண் நாற்றுக்கணக்கரான சங்கச்சான்றோர் 

களால் பாடப்பெற்ற நானூறு பாட்டுக்கள் அமைந்துள்ளன. பண்டைய 

உரையாிரியர், ஒருவர் இருநாற்று அறுபத்தொன்பது பாடல்களுக்குச் 

செவ்விய உரையொன்று இயற்றியுள்ளனர். ஒவ்வொரு பாட்டிலும் 

பாடினோர், பாடப்பட்டோர், திணை, துறை மூதலியவைகளும் சேர்க்கப் 
பட்டுள்ளன. எஞ்சிய பாட்டுக்களுக்கு இதுகாறும் யாரும் உரை யெழுதி 

வெளிப்படுத்தவில்லை. அத்தொண்டினைச் செய்ய, ஈம் கழகம் முன் 

வந்தது. அதனைச் செய்து முடிக்கச் *சித்தாந்ந கலாநிதி! ஆசிரியர் ஒளவை, 
ச. துரைசாமிப் பிள்ளை அவர்கள் வாய்ப்பாக முன்றின்றனர். 

இவர்கள் உரையில் பண்டையுரையாகிரியர் உரையை அடியொற்றி 

எளிதில் புரிந்து கொள்ளுமாறு கண்ணழித்தும், ஏஎனையவற்றிற்குப் 
புத்தம் புதிய செவ்விய உரை சண்டும், உரை விளக்கமும், ஆராய்ச்சிக் 

குறிப்பும், வரலாற்று உண்மையும், இவ்வுண்மையை வளியுறுத்த 
ஆங்காங்கே கல்வெட்டாரரய்ச்சிக் குறிப்புக்களும், தக்க அகம்புறச் 

சான்றுகளுடன் நன்கு விளக்கியுள்ளமை காணலாம். உரையின் திட்ப 
நுட்பச் சிறப்போர்ந்து அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறைத் 
தலைவரும் தமிழ்ப் பேராசிரியருமாகிய டாக்டர் அ. சிதம்பரநாதச் செட்டியார் 
அவர்கள் அணிந்துரை நல்கியுள்ளார் கள். 

இர்நாலைத் தனித்தனி இருநாறு பாட்டுக்கள் கொண்ட இருபெரு. 
நூலாகக் கையடக்க வாய்ப்பமைய அச்சிட்டுள்ளோம். மூதற் பகுதி 

1947 இல் வெளிவரச் துள்ளது. அதைப்போலவே இதனையும் தமிழுலகம் 

போற்றி யாதரிச்குமென நம்புகின்றோம். இந்நால் உண்மையான 
தமிழக வரலாறாகும்; மேல் தமிழக வரலாற்றை விரித்தெழுதுவோர்க் 

கும், தமிழ்ப் பற்றும் நாட்டுப்பற்றும் கொண்டு இன்பும் அருளும் அற 

மூம் ஆண்மையும், ஒற்றுமையும் நட்பும் வாய்ந்து விமுமிய ஒழுக்கம் 

ஒழுக வாழவிழையும் யாவர்க்கும் உறுதுணையாக நிற்பது இர்நாலே 

யாகும். இதன்கண், ஏட்டுப்படிகள் பல கொண்டு ஒப்புகோக்இத் 
திருந்திய பாடங்கள் அமைச்கப் பெற்றுள்ளன, இதனை மாணவர்கள், 

ஆசிரியர்கள், பெருமக்கள் போற்றிக் கற்றுத் தமிழையும், காட்டையும் 

பண்டைய நிலைபோல் உலகுக்கு வழிகாட்டியாகச் செய்வார்களாக. 

இச் சிறந்த அறிய பெரிய வுரையை EDS SES *சித்தார்ச கலா 
சிதி” ஆசிரியர், ஒளவை ௪. துரைசாமிப் பிள்ள யவர்களுக்குக் கழகத் 
தார் ஈன்றி உரியதாகின்றது. 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தாச்



முன்னுரை 

சங்ககாலச் சான்றோர்கள் அவ்வப்போது பாடிய புறத்திணக் 

குரிய பாட்டுக்களுள் கானூறு பாட்டுக்களைத் தோ்ர்து, பண்டைகாளைச் 
சான்றோர் ஒருவரால் தொகுச்சப்பெற்றது இப் புறகானூறு என்பது 

உலகறிந்த செய்தி, இதன் முதல் இருநூறு பாட்டுக்கள் ஒரு பகுதியாக 

முன்பு வெளியிடப்பெற்றன ; இப்போது ௨௦௧ முதல் ௪௦௦ பாட்டுக்கள் 

கொண்ட இரண்டாம் பகுதி வெளிவருகின்றது. 

இப்புறகானூற்றின் சிறப்பும், இசன்பால் தமிழ்மக்கள் கொண் 

டிருக்கும் அன்பும் மதிப்பும் இர் நாற்கண் அடங்கியிருக்கும் வரலாற்றுக் 

குறிப்புக்களின் மாண்பும் முதற்பகுதியின் முன்னுரைக்கண் சிறப்பாக 

எடுத்துரைச்சப் பெற்றுள்ளன. இம் முன்னுரைக்கண் இவ் வெளியீட் 

டுக்கு அடிப்படையாய் நின்ற குறிப்பைத் தெரிவிப்பது முூறையென்பது 
பற்றி அதனைச் சுருங்க உரைக்கின்றாம். 

சுமார் இருபத்தைந்து யாண்டுகட்கு முன், யான் கரர்தைத் தமிழ்சீ 
சங்கத்தில் இருந்து தமிழ்த் சகொண்டாற்றியபோது தஞ்சை சில்லா 

அரித்துவாரமங்கலத்துக்கு அண்மையிலுள்ள பள்ளியூர் என்னும். 

சீ.றூர்க்கு என் ஈண்பரொருவருடன் சென்றிருந்தேன். அங்கே 

கிருட்டிணசாம் சோ நாட்டாரென்ற அதமிழாசிரியரொருவர் வாழ்ந்து 

வந்தார், அவர்பால் தொல்காப்பியத்து எழுத்தஇிகொரத்துக்கு இளம் 

பூரணருரை யொன்று இருந்தது. அதனைப் பிரதிபண்ணிக்கொள்ள 
வேண்டுமென்ற விருப்பத்தால் அவ்வுரிலேயே யான் சில சாட்கள் 
தீங்கி?னனாக, எனக்கும் அவருக்கும் ஈட்பு முதிர, அவர் வாயிலாக 

அரித்துவாரமங்கலத்தில் வாழ்ந்த தமிழ்ச் செல்வரும் அரிய புலவரு 

மாகிய இரு, லா. கோபால்சாமி ரகுநாதராசாளியார் அவர்களையும் அவர்பால் 

நட்புற்றிருக்த பின்னத்தூர், இரு. அ. நாராயணசாரி ஐயர், சோழவந்தான் 

அிரசஞ்சண்முகளர் முதலிய பல புலவர்களையும் பற்றிப் பல செய்திகளைக் 
கேட்டு மடமும் வாய்ப்புடையனானேன்.  அவ்வாறிருக்கையில், 

ஒருகாள் யான் இரு, டாக்டர், ௨. 0ே. சாமிநாதையர் வெளியிட்ட 

புறகானூறு இரண்டாம் பதிப்பு ஒன்றைப் புத்தம்புதிதாக 
வாங்கிச் சென்றேன். அதனைக் கண்டதும் சேனைகாட்டாரவர்கள் 

ரு செய்தியைத் தெரிவித்தார்கள். இரு, இராசாளியார் அவர்கள்பால் 

புறகானூற்று ஏடு ஒன்று இருர்ததாகவும், அதனை ஒருகால் 
தம்மிடம் தந்து இருத்தமாகப் படியெடுக்குமாறு பணித்ததாகவும், 
அதனைத் தாம் அழகாக எழுதிவைத்திருப்பதாகவும், என்னிடம், 

சொல்லிச் சில நாட்களுத்குப் பிறகு அச் கைப்பிரதியையும் காட்டினார். 

அப் பிரதியையும் அச்சாஇயிருர்ச புறரானூ ற்றையும் ஓப்புகோக்கிய தில் 

மூற்பகுதியில் வேறுபாடுகள் மிகுதியாகக் காணப்படவில்லை; பின்னர் 
௨௦௦ பாட்டுக்கட்கு மேலுள்ள பகுதிகளை ஓப்புகோக்கியபோது, Aw
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பாட்டுக்களில் அச்சுப்பிரதியில் விடுபட்டிருக் த சில அடிகளும் சிலவம் 

றில் ல திருத்தங்களும் காணப்பெற்றன. அவற்றை மட்டில் அச்சுப் 

பிரதியில் ஆங்காங்கே குறித்துக்கொண்டோம். அவ்வாறு ஒப்புநோக் 

கும் பணி 1927 ஆம் ஆண்டு சூன்மீ' 87 ஆம் நாள் முடிவுற்றது. ஆயினும் 

இப்பிரதி திர, டாக்டர் ஐயரவர்கட்குக் கிடைக்காது போனது பற்றீ 

என் மனத்தில் ஐயமொன்று ஊசலாடிக்கொண்டிருந்தது, கிற்க, 

பின்பொருகால், எனக்கு இளமையில் தமிழறிவுறுத்திய gan 

யரும் இண்டிவனம் A. A.M. mamsvaci ad தமி ழாசிரியராய் இருந்த 

வருமான சீகாழி திரு, கோவிந்தசாமி ரெட்டியாரவர்கள் வைத்திருந்த 

இங்குறுநாற்றுக் கையெழுத்துப் படியையும் அச்சாகி வெளிப்பட 

டிருந்த ஐங்குறுநாற்றையும் ஓப்புநோக்கும் வாய்ப்புப் பெற்றேன். 

அப்போது அச்சுப் பிரதியில் சாணப்படாத அல வேறுபாடுகள் கடைத் 

தன. அதனால், டாக்டர் திரு, ஐயரவர்களுடைய முயற்சிக்கும் அகப் 

படாத நிலையில் ஏடுகள் பல தமிழ்காட்டில் உள்ளன என்று ஜயம் 

தெளிந்தேன். இத்தெளிவால் பழைய ஏடுகளைத் தேடுவதில் வேட்கை 

யொன்று என் உள்ளத்தே களர்ந்தெழுவதாயிற்று. இதன் பயனாகவே, 

சைவகித்தார்த நூல்களுள் சிறப்புடைய வொன்றாகக் கருதப்படும் 

ஞானாமீர்கத்துக்குரிய ஏடுகள் இருக்கோவலூர்த் தாலூகா கிறுமதுரை 

(எனாதிவாடி) யினின்றும், இருநெல்வேலிக் கண்மையிலுள்ள இராச 

வல்லிபுரத்துச் செப்பறையினின்றும் பிறவிடங்களினின்.றும் கிடைத் 

தல். 

இக்கிலையில் யான் வெளியிட்ட ஐங்குறு நாறு சார்பாக டாக்டர். 

இரு, ஐயரவர்கட்கும் எனக்கும் நடைபெற்ற கடிதப்போக்குவரவால் 

ஏடு தேடி ஒப்புநோக்கி இன்புறும் முயற்சியில் எனக்குண்டான 

வேட்கை இண்ணிதாய் மேன்மேலும் முயலுமாறு செய்தது. என் 

முயற்சியின் இண்மை சண்ட நல்லறிஞர் சிலருடைய துணையால் 

பதிற்றுப்பத்து, ஈற்றிணை ஆயெ இவற்றின் ஏடுகள் கிடைக்கப்பெற்றுப் 

புதிய பாட வேறுபாடுகளும் திருத்தங்களும் கண்டு இன்புற்றேன். 

இக்காளில் இம் முயற்கெட்குப் பொருளு வி செய்யும் செல்வர்கள் 

அறியராய் இருப்பது கண்டு யான் மனம் தளர்ந்திருந்தபோது தென் 

னிக்திய சைவ3த்தாக்த நாற்படிப்புக்கறக அமைச்சராய் இருந்த திரு, 

வ. திருலரங்கற் பிள்ளேயவர்கள், இவ்வாராய்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு 

உரையில்லாத பகுஇிகட்கு உரையும் எழுதினால் இவற்றைக் கழகத்தின் 

வாயிலாகவே வெளியிடலாமெனல் கட்டுரைத்தார்கள். சின்னாட்கும் 

பின் அவர்கள், இம் மண்ணுலக வரழ்வை நீத்தேகயது எனக்குப் 

பெருவாட்டத்தை ' யுண்டுபண்ணிற்று; ஆயினும், அவர்களுடைய 

உரிய தம்பியும் ஏன் இனிய ஈண்பருமாகயெ திரு. வ். சுப்பையா பிள்ளை 

யலர்கள் என்னை ஊக்கினார்கள். யானும் என் பணியைச் செய்து 
Ee sir
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இச் சூழ்கிலைக்கடையில் யசோதர காவியம் ஏடொன்று கிடைக்கப் 
பெற்று அதற்கு உரை ஈண்டு கழகத்தின் வாயிலாக வெளியிட்டேன். 
அது முடியும் நிலையில் காலஞ்சென்ற, பண்டிகு நாவலர், திரு. 

ந. மு... வேங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள் மணிமேகலையில் வரும் சமயப் பகுதிக் 

கும் தருக்கப் பகுதிக்கும் உரை காணுமாறு பணித்தார்கள். அப்போது 

யான் திருப்பதி, ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரர் ஓரியண்டல் கல்லூரியில் தமிமாகிரியனாக 
இருந்தது அவ் வுரைப்பணிக்குச் இறந்த ஆகரவாயிற்று; அங்கேயிருக்கு 
வடநாற் பேராகிரியா்களாலும் நால் நிலையத்து நால்களாலும் நான் 

பெற்ற ஈலங்கள் பலவாகும். ஆயினும், இடையீடாகத் தோன்றிய இப் 
பணிகளால் பதிற்றுப்பத்து உரைப்பணியும் புறகா ஜூற்று உரைப்பணி 

யும் காலத் தாழ்வு பெற்றன. 

பின்னர், யான், அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்து ஆராய்ச்சிப் பகுதித் தமிழ் 

வீரிவுரையாளனாப் வக்தேனாக, அ௮க்காளில் தமிழ்த்துறைத் சலைவராயிருந்த 

திரு, கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, ரா. க, ஈ.1., அவர்கள் ஞானாமிர்தத்தைச் 

செம்மைசெய்து வெளியிடுமாறு பணித்தார்கள். அது செய்து வருங் 

கால் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழக ஆராய்ச்சிச்துறை விரிவுரையாள 

சான திரு. 1, */, சதாசிவப் பண்டாரத்தாரலர்களுடைய இனிய நட்பைப் 

பெழ்றுக் கல்வெட்டுக்களின் வரலாற்று மாண்பும் இன்றியமையாமை 

யும் உணர்ந்து அவற்றைப் படித்தறிதம்கு வேண்டும் பயிற்சியும் அவர் 
அணையால் பெறும் பேறுடையனானேன். அப்பயிற்கியால் சங்ககாலச் 
சான்3றோர் பலருடைய ஊர்களையும் பெயர் மரபுகளையும் காட்டு 

வரலாறுகளையும் அறிந்து கொள்வது இனிது இயலுவதாயிற்று ; சங்க 

நூற் புலவர் பலரைப்பற்றிய அரிய குறிப்புக்களைக் கல்வெட்டுக்களைக் 

கொண்டும் நேரில் சில இடங்கட்குச் சென்று கண்டும் அறிந்து 
கொண்டேன். 

இச் செயல்கட்டிடையே யசோதரகாவியத்ின் சார்பாக என்னி 
டம் வந்த வீடூர் இரு. பூரணசந்தீர நயிஜர் வாயிலாகச் சூளாமணியேடுகள் 
கான்கு வரப்பெற்று, அப்போது தமிழ்த்துறைத் தலைவராக Does 
பேராசிரியர் இரு, 1, 1. மீறட்சிசுந்தரம் பிள்ளயலர்கள்பால் சேர்த்தேன். 

அவர்கள் இரு. வெள்ளைவாரணம் அவர்களையும் என்னையும் ஒருங்குவைத்து 

அதனை ஆராய்ச்சி செய்தார்கள். 

இவ்வாறு இடையிடையே தோன்றிய தமிழ்ப்பணிகளால் மெல்ல 

ஈடக்து போந்து சங்கநால் உரைப்பணியும் முற்றுப்பெற்றது. பெறவும் 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கராத்தார் புறகானூற்மை வெளியிடத் தொடங் 
இனர். கைக்கடக்கமாக அரறைக்கல் வேண்டி ௪௨௨௦௦ பாட்டுக்களை 
ஒரு பகுதியாகவும், எஞ்சியவற்றை ஒரு பகுதியாகவும் வெளியிடக் 
கருதி முதற்பகுதியை 1947இல் வெளியிட்டனர். பின்னர்ப் பதிற்றுப் 
பத்து உரையினைத் தொடங்கு 1950இல் முடித்து வெளியிட்டு இட் 
போது புறநானூற்று இரண்டாம் பகுதியை வெளியிடுகன் றனர்.
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மூதற்பகுதியிற் போல இவ் விரண்டாம் பகுதியிலும் ஒவ்வொரு 

பாட்டுக்கும், பாடினோர் பாடப்பட்டோர் வரலாறு, பாட்டின் கருத்து, 
உரை, உரைவிளக்கம் ஆகியவை தரப்பெற்றுள்ளன. பாட வேறுபாடு 

களும் அவற்றைப்பற்றிய குறிப்புக்களும் அவ்வப்பாட்டின் உரை 
விளக்கம் மூகலிய பகுஇகளில் குறிக்கப்பெற்றிருக்கன்றன. சங்கச் 

சான்றோர்களைப்பற்றிக் இடைத்த வரலாற்றுக் குறிப்புக்கட்கேற்ற 

ஆதரவு ஈல்கும் கல்வெட்டு முதலிய சான்றுகள் விடாமல் ஆங்காங்கே 
காட்டப்பட்டுள்ளன. பாடப்பட்டோர். பெயர் தெரியாவிடத்துப் 

பாடினோர் பெயரும், இருவர் பெயரும் புலப்படாதவழிப் புறத் துறைப் 

பெயரும் பாட்டுக்களுக்குத் தலைப்பாகடுப்பகு யில் தரப்பெற்றுள்ளன. 
இன்னும் எத்தனையோ பல கல்வெட்டுக்களும் (1180101௦18) செப்பேடு 
களும் (Copper plate grants) பழந்தமிழ் நூல்களும் வெளிவராமல், 

தெளிவின்மை, பற்றின்மை பொருளின்மை உள்ளமின்மை முதலிய 

மையிருட்பிழம்பில் புதைந்து மறைந்து இடத்தலால், இக்நாற்கண் 

காணப்பட்ட வரலாற்றுக் குறிப்புக்களை மு.ந்.த மூடிபாகக் கொடற்கு 
இடமில்லை; ஆயினும், அவை முழுவதும் வெளியாகுங்காறும் இக் 

குறிப்புக்களை மேற்கொள்வது அறிஞர்கட்டுத் தவறாகாது. 

“பாழான இக்தப்பழச்தமிழ் ஏடுகளைத் தேடித் இரிந்து ஆராய்ந்து 

கழித்த உங்கள் காலத்தை 1.0.1. 7.0.1. என்ற பட்டங்களைப் பெறு 
வதற்குக் கமித்திருர்தால் உங்களது வாழ்க்கை, பொருள் நிலையில் மிக்க 
சிறப்புற்றிருக்கும்,!” என்று என் ஈண்பரொருவர் என் சங்க நால் 

வெளியிடுகளை: நோக்கி என்பால் கொண்ட உண்மையன்பினால் கறிக் 
கூறினர். பொருள்நிலை நோக்கி அவர் கூறிய பொருளுரை உண்மை 

யுரையே ; அதனை எண்ணி ஒருகால் உள்ளம் அலையினும் பிற எக்கா 
லத்தும் இக்த இனிய தமிழ்ப்பணியிலே அதனை உறைப்புற்று நிற்பித்து 

இதனை இவ்வளவில் முற்றுவித்த தமிழ்த்தாயின் குண்ணிய இருவ 
ருளையே வியந்து பரவுகன்றேன். 

யான் செய்து போர் ஆராய்ச்சிகட்கு வேண்டும்போதெல்லாம் 

அறிவுத்துணையும் ஊக்கமும் காட்டி இன்புறுத்திய பேரறிஞர்களும் 
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்து அராய்ச்சித்துறை வீரிவுரையாளர் 
களுமான திரு. 7, 4, சதாசிவ பண்டாரத்தார், இரு, வெள்ளைலாரணஜர் 
ஆகிய இருவாளர்களுடைய அன்பும் நன்றியும் என் நெஞ்சில் என்றும் 
கின்று கிலவுன்றன. ஞானாமிர்த ஏடு, ஈற்.றிணை யேடு முதலிய ஏடுகளை 
உடனிருந்து ஒப்புகோச்கற் கண்ணும், புறகாலூற்றுப் பாட வேறு 
பாடுகளை அரரயுமிடத்தும், கல்வெட்டுக் குறிப்புக்களைத் சதெளியுங் 
காலும் என் இனிய ஈண்பர் திரு. 0வெள்ளைலாரணம் அவர்கள் செய்த உதவி 
கினைத்தொறும் அழிவுக்கு இன்பச் தரும் ரீர்மையதாகும். 

இல் வுரைநாலுக்கு இனிய முகவுரை எழுதிச் சிறப்பிக்கும் 
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்த்துறைத் தலைவர் இரு. டாக்டா்
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அ, சிதம்பரநாத செட்டியார் அவர்களது நுண்மாண்புலமை நலமும் சிறந்த 

ஆராய்ச்சித் திறமும் தமிழுலகு அறிந்து பாராட்டி இன்புறுகின்றது. 

அவர்கள் தங்கட்குள்ள பல அலுவல்கட்ிடையே இவ்வுரையினை 

அன்புகூர்ந்து ஆராய்ந்து அழகிய அணிந்துரை த்து சிறப்பித்தது 

நினைந்து அவர்கட்கு எள் மனம் கெழுமிய நன்றி உரியதாகின்றது. 

அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து பணிபுரிர் தொழுகிய 

எனக்குப் பல நல்ல வசதியினைச் செய்து என் தமிழ்ப்பணிக்கு 

வேண்டும் ஆதரவும் அன்பும் நல்கும் 'மதுலர மிறுக்ஷி மில்ஸ்” உரிமையாளர் 

பெருந்தமிழ்ச் சைவ வள்ளல் உயர்திரு, 6௫. முத்து. தியாகராச செட்டியார் 

அவர்களது பெருகலம் புலவர் பாடும் புகழுடையதாகும். 

எளிது இனிது விரைவில் விலையாடிப் பேரூதியம் தரும் துறையே 

நினைஈ்து மாணவர் பயிலும் பள்ளிகட்குரிய பாடப்புத்தக வெளியீட் 

ட.லே இன்றைய புத்தக வெளியீட்டு வாணிகருலகு பேரூக்கமும் கருத் 

தும் கொண்டு இயங்குதலால், இவ் வுரைநால் போலும் பெரு நால்களை 

வெளியிடற்கு இடமில்லாதிருக்கவும், இவற்றை வெளியிடுவதற்கும் 

யாம் அஞ்சோம்!” என்ற மனத்திண்மை கொண்டு தளராது தவிராது 

பெருநூல் வெளியீடுகளால் உயர்ந்து நிற்கும் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த 

நூற்பதிப்புக் கரகத்தார் இதனை அழகுற அச்சிட்டு வெளியிடுவது குறித்துத் 

தமிமுலகம் அவர்கட்கு என்றும் நன்றி பாராட்டும் கடமையுடையது. 

பரந்த புலமையும் சிறந்த செல்வாக்கும் நிறைந்த ஆதரவுமுடைய 

தக்கோர் செய்தற்குரிய இத் தமிழ்ப் பெரும்பணியில் ஒரு தகுதியும் 

இல்லாத என்னையும் ஈடுபடுத்தி ஆட்கொண்டருளும் அங்கயற் கண்ணீ 

யொடு ஆலவாப் அமர்ந்த சொக்கப்பெருமான் இருவடிகள் எக்காலும் 

என் நெஞ்சினின்றும் நீங்காது நிலவுக என என் மனமொழி மெய் 

களாஜ் பரவுகள்றேன், 

ஜாமம் நிள்புக $ழமிக வேண்டும்தென் 

ஆ வாயில் உறையும்எம் ஆதியே'' 

வை ௬. துரைசாமி. மதுரை 
22--$....1991 }





அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறைச் தலைவரும் 

தமிழ்ப்பேராசிரியருமாகிய 

டாக்டர். ௮. சிதம்பரநாத செட்டியார் ந. க, நற, அவர்கள் 

அணிந்துரை 

எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றாகிய புறகானூறு, பண்டைத் 
தமிழகத்தின் அரசியல் நிலைமையையும் குடிவாழ்க்கையினையும் 

பொருளாதாரச் செழுமையினையும் புலவர் பெருமக்களின் உள்ளத் 
அணர்வுகளையும் தெரிவிக்கு முகமாக, இக்காலத் தமிழ்மக்கள் நெஞ்சில் 
அரியம் சிர்திருத்தங்களைத் தோற்றுவிக்கும் நால்களில் தலையாய து. 
இதனைப் பழையவுரையுடன் 7894ஆம் ஆண்டு மகாமகோபாத்தியாய 

டாக்டர் ௨. வே. சாமிகாத ஐயரவர்கள் மூதற்பதிப்பாக வெளியிட்டார் 

கள். ஐயரவர்களால் பதிப்பிக்கப்பெற்ற நால்களில் கான்குமுறைக்கு 
மேலாகப் பல பதிப்புக்களைப் பெற்று இர்நால் வெளிவந்திருத்த 
லொன்றே தமிழ்மக்கள் உள்ளத்திற்கு எழுச்சிதரும் நால்களில் 

தலைமையானது இஃதென்பதனை வெளிப்படுத்தும். 

சங்ககாலத் தமிழ்ப்புலவர்கள் மக்கள் வாழ்வில் அமைந்த ஈல்லியல் 
புகளையே தம் பாடல்கஸிற் பாராட்டினார்கள். இமை செய்வோர் 

வேக்தராயினும் அஞ்சாது இடித்துரைத்து அவரைத் திருத்இனார்கள். 
இங்கனம் *ஈல்லகன் நலனும் தயதன் இமையும்! இவையென உள்ள 
வாறு விளக்கி, மக்களுக்கு ஈல்லுணர்வு வழங்கிய நல்லிசைப் புலவர் கரர. 

டைய உள்ளத்துணர்ச்சிகளின் பிழம்பாகவும், சங்ககாலத் தமிழகத்தின் 

வரலாற்று நூலாகவும் இகழ்வது புறகானூறு, அரும்பெறல் நரலாகிய 

இசனை மாணவர் முதல் முதியோர் வரை அனைவரும் பயிலுதல் 
விரும்பத்தக்கது. 

இக்நாலுக்கு அமைந்த பழையவுரை பாடம்பொருளைத் தொகுத் 
அரைக்கும் பொழிப்புரையாகவும், சொன்முடிபும், இலக்கணக் குறிப்' 
பும், பிறகலங்களும் ஆகியவற்றை விளக்குஞ் கிறப்புரையாசவும் 
Hens Zorg. இப் பழையவுரை &68.ஆம் பாடல் வரையுமே இடைத் 
Sr J இதனுள்ளும் 8498ஆம் பாடலுக்கு மேலுள்ள உரைப்பகுஇகள் 
சில இடங்களிற் ஏதைக்து காணப்படுகின்றன. இங்கரிலையில் புறரானூறு 
முழுவதுக்கும் யாவரும் எளிதாக உணரும் வகையில் தெளிவான 

விளக்கவுரை யொன்று வெளிவருதல் தக்கதே. இவ்வுரைத் தொண் 
மினைத் நிர, சித்தாந்த கஜாநிதி, ஒளவை. ௬, துரைசாமிப் பிள்ளையவர்கள் 
தமிமார்வத்துடன் நிறைவேற்ற முன்வந்து இர்நூல் முழுவதுக்கும் 
தெளிவான விளக்கவுரை யொன்றை எழுதி முடித்துள்ளார்கள், இவர் 
கள் புறநானூற்றின் முதல் இருநாறு பாடல்களுக்கு எழுதிய விளக்க 
வுரை மசவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தாரால் 1947-ஆம் ஆண்டில் முதம்
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ய்குதியாக வெளியிடப்பெற்றது. பின் இருநாறு பாடல்களுக்குரிய 

விளக்கவுரை அக் கழகத்தின் சார்பில் இரண்டாம் பகுதியாக இப் 

பொழுது வெளிவருகின்றது. 

இவ்விளச்கவுரையில், ஒவ்வொரு செய்யுளின் முன்னும் அதனைப் 

பாடிய புலவர்க்கு உரிய ஊரும், பேரும், நாடும் பிறசெய் களும் பற்றிய 

வரலாற்றுக் குறிப்பும், பாடப்பட்டோரைப் பற்றிய evi Deore 

விரித்துரைக்கப்பெற்றுள்ளன, பழைய வுரையுள்ள பாடல்களுக்கு 
அப்பழைய வுரையின் பொமிப்புரையினையே அறிதும் மாற்றுது கண் 

ணழித்து அமைக்கப்பட்ட பதவரைஅயொடு அிறப்புரையும் தரப்பட்டுள் 
ளது. இம்முறை பழைய வுரையினைப் பயில்வார்க்கு மிகவும் துணை 

செய்யும் என்பது உறுதி, 

பழையவுரை யில்லாதனவாகிய 8689 முதல் 400 வரையுள்ள பாடல் 

களுக்குத் இரு, பிள்ளையவர்கள் தாமே புதியதோர் உரையினை வரைந் 

துள்ளார்கள். புறகானூற்றின் பிற்பகுுக்கு இவர்கள் crip pu Qu 

புதிய உரை முற்பகுஇக்கு அமைக்க பழையவுரையின் செரன்னடை 

பினை3ய பெரிதும் அடியொற்றிச் செல்வது பாராட்டக்.ரக்கற. இப் 
பதிப்பில் பாடல்தோறும் உரைப்பகுசியின் பின்னே அப்பாடலில் 

அமைந்த சுவைகலங்களை விளக்குமுகமாக உரை விளக்கங்கள் தரப் 

பெற்றுள்ளன; சங்க நூல்களிலும் பிற நூல்களிலும் காணப்படும் ஒப்பு 

மைப் பகுஇகளும் வரலாற்றுச் செய் களும் 3ம௰்காளாக எடுத்துக் 

காட்டப் பெற்றுள்ளன. டாக்டர் ஐயரவர்கள் படுப்பில் வெளிவந்த 
பாடற் பகுதிகளிழ் சிதைந்து காணப்படும் அடிகளிய் சில பழைய ஏடு 

களுடன் ஒப்புகோக்கப்பட்டு ஜரளவு இிருத்நம் பெற்றுள்ளன. புறம் £ 

86, 397, 3௦5, 952, 801, 904, 8006, 920 என்னும் எண்ணுள்ள பாடற் 

பகுதிகளைச் சிறப்பாக நோக்குக. அரித்துவார மங்கலத்தில் வாழ்த்த 

புலமைச் செல்வரும், தமிழ்ப்புலவர்களைப் போற்றிப் புகற்பெற்ற செர் 

தமிழ்ப் பூரவலரும் ஆதிய வா. கோபாலசாமி ரரநாத ராசாளியார் அவர்கள் 

வைத்திருந்து பழைய புறகானூற்றுச் ஈவடியின் துணை கொண்டு 

ிள்சாயவர்கள் இடப் பதிப்பில் அமைந்த செய்யுட்களைத் இருந்திய 

வடிவில் வெளியிட்டுள்ளார்கள் என அறி றன், இவ்வுரைப் பதிப் 
பில், புலவர் பெருமக்களும் அவர்களாற் பாடப்பெற்ற வள்ளல்களும் 
வாழ்ர்த ஊர்களைப் பற்றிய செய்திகள் கல்வெட்டுக்களின் துணை 

கொண்டு உய்த்துணர வைக்கப் பட்டுள்ளன. இதக்தொண்டு மிழ் 
சாட்டின் பழைய வரலாற்றினை ஆராய்ந்து காண விரும்புவார்க்கு 
மேலும் ஊக்கமளிக்குமென நம்புறேன். 

இவ்விளக்கவுரையா௫ரியர் சங்கப்புலவர் பெயர்களுட் சிலவற்றை 
உய்த்துணர்ந்தும் பாடவேறுபாடு கண்டும் இருத்தியுள்ளார். அவத்றுட் 
சில பின்வருவன--



அணிச்துரை xk 

கருங்குமலா தனூர் -குருங்குள்வா தனூர் புறம் 284 

BD GOO MOT FI SHYT ஆவடுதுறை மாசாத்தனார். 4, CO? 

தும்பி சொ௫னஞார் அ தும்பைச்சொகினனார் 5, 249 

மாற்பித்தியார் _.மாரிப்பித்தியார் Pree 31-4 

குளம்பா தாயனார் குளம்பர் தாயனார் », 853 
வெறிபாடியகாமக்கண்ணியார் --வெறிபாடியகாமச்காணியார். 271 

அடையெடுங்கல்வியார் அண்டர் நடுங்கல்லினார்...,, 669 

நெடுங்கழுத்துப்பரணர் --நெடுங்களத்துப்பரணர் », «al 

வெள்ளைமாளர் --வெள்ளைமா றனர் 5, 296 

ஆலியார் -..இவியார் » 098 

இவை அறிஞர்கள் ஆராய்தற்கு உரியன, 

செய்யுட் பொருளையுணர்ந்து இன்புறுதற்கு அவ்வச் செய்யுள் 
பாடப்பெற்ற செவ்வியினை அறிந்துகொள்ளுகல் இன்றியமையாதது, 
அதனால் ஒவ்வொரு பாடலின் முள்னுரையிலும் புலவருள்ளத்திலிருந் து 
அப்பாடல் தோன்றுதற்குரிய சூற்கிலையினையும், உள்ளத்துணர்ச்சளை 
யம் சொல்லோவியமாக இவ்விளக்கவுரையாிரியர் புளைந்துரைத்துள் 
ளது குறிப்பிடத் ஐச்கது. இம்முறை படிப்போருள்ளத்டும் பாடற் 
பொருளை நன்கு பதியும்படி செய்யும். மேலும், இவ்வாகிரியா் பாடற் 
பொருளைத் துறைக்குறிப்புடன் இயைத்துரைக்கும் முறை பெரிதும் 
சுவை பயப்பது. 

ஒரளவு தமிழ்ப்பயிற்சியுடையாரும் புறகானூ ற்றின்பொருள் ஈலங் 
களத் தெளிவாக உணர்ந்து இன்புறும்படி இனிய எளிய தமிழ் நடை 
யில் இல்வுரை அமைந்துளது. இக் காலத்து அரசியற் சீர்திருத்தங் 
கவிழ் கருத்துடைய தமிழ்ச்செல்வர்கள், தமிழ்மாணவர்கள், தமிழ்: 
காட்டு வரலாற்றி.ர் கருத்துடையோர் ஆய அனைவர்க்கும் இவ்விளச்ச 
வுரை ஈன்கு பயன்படு மென்னும் துணிபுடையேன். 

இதன அழகிய முறையில் வெளியிட்டுதவும் தெள்ளிந்திய சைய 
சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழதத்தாருடைய தொன்டு போம் மதி தக்கது,



பாடிய சான்றோர் 
(எண் : பாட்டெண்) 

அண்டர் நடுங்கல்லினார் 

அண்டர் மகன் குறுவமுதியார் 

அரிசில் கிழார் 

அள்ளூர் நன்முல்லையார் 

ஆரியர் பெயர்தெரியாப் பாட்டுக்கள் 

ஆலங்குடி. வங்களூர் 

ஆலத்தூர் கிழார் 

ஆவடுதுறை மாசாத்தனார் 

ஆவியார் 

ஆவூர் கிழார் 
ஆவூர் apa prt 

உலோச்சனார் 

உறையூர் இளம்பொன் வாணிகனார் 

உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோசியார் 

உறையூர் மருத்துவன் காமோதரனார் 

உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் 

உறையூர் மூதுகூத்தனார்.. 
ஊன்பொதி பசுங்குடையார் 

எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார் 

எருமை வெளியனார் 

ஐயா.திச் சிறுவெண்டேசையார் 
ஐயர் முடவனார் 

ஓக்கூர் மாசாத்தனார் 

ஓக்கூர் மாசாத்தியார் 

ஒருஉத்தனார் 
ஓரம்போகியார் 

ஓளவையார் 

SON COTE YT 

கதையங் கண்ணனார் 

கபிலர் 

கயமனார் 

கருங்குள வாதனார் 

283,344-5 
346 

230,281,285 ,800,804,342 
306,340 

244,256,257 263,297 307, 
323, 827, 928, 393, 399 

319 
225, 824 

227 
298 
922 

261, 801 
258, 274, 877 

264 
241, 874-5 

321 
825 
931 

208, 870, 378 
997 

278, 308 
363 

228, 814, 399 
248 
270 
தரத் 
284 

208, 281-2, 235, 269, 286 , 
290, 295, 811, 315, 367 

890, 392 
318 
218 

201-2, 286, 397, 247 
254, 361 

224
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கருவூர்க் கதப்பிள்ளை 

கருவூர்ப் பெருஞ் சதுக்கத்துப் பூதகாதனார் 
கல்லாடனார் 

கழாத்தலையார் 

een Beir யானையார் 

கள்ளில் அத்திரையனார் 

காக்கைபாடினியார் ஈச்செள்ளையார் 

காவிட்டனார் 

காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் சாரிக் கண்ணஞர் 
கிடைக்காத பாட்டுக்கள் 

குட்டுவன் Breit 

குடவாயிற் சரத்தனார் 

குன்றின்கட் பாலியாதனார் 

குன்.றார் கிழார் மகனார் 

குளம்பர் தாயனார் 

கூகைக் கோழியார் 

கூடலூர் கிழார் 

கோடை பாடிய பெரும்பதுமனார் 
கோதமனார் 

கோப்பெருஞ் சோழன் 

புல்லாம்றார் எயிம்மியனார் 

KV 

880 

219 

871, 885, 891 

870, 288-9, 368 

204 

389 

278 

359 

358 
497, 268 

240 

242 

387 

838 

258 

364 

229 

259 

366 

214-6 
கோவூர் இழார் 308, 878, 382, 886, 480 
கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன் மதுரைக்குமரனார் 874 
சங்கவருண ரென்னும் காகரையா் 360 
சாத்தந்தையார் 287 
சிறுவெண்டேரையார் 362 

” Cerrar கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய மாக்கோதை 245 
சேரமான் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ 282 
சோணுட்டு முசையலூர்ச் A ுகருக்தும்பியார் 862 
தங்காற் பொம் கொல்லஞார் 826 
தாயங்கண்ணியார் 

250 
திருத்தாமனார் 

898 
தும்பைச் சொடனனார் 249 
தொடித்தலை விழுத்தண்டிஞர் 548 
கல்விறையார் 

892 
நெடுங்களத்துப் பரணர் 291 
கொச்சி கியமங் கிழார் 405 
பரணர் 998, 941, 949, 852, 854, 869 
பிசிராந்தையார் eel 
பிரமனூர் 

857 

213
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புறத்திணை கன்னாகனார் 
பூங்கண் உத்திரையார் 
பூதபாண்டியன் தேவி பெருங்கோப்பெண்டு 

பெருங்குன்றூர் கிழார் 

பெருஞ்சித்திரனார் 
பெருந்தலைச் சாத்தனார் 

பேரெயின் முறுவலார் 

பொத்தியார் 

பொன்முடியார் 
மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார் 

பிீதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார் 

மதுரை இளங்கண்ணிக் கோகிகனார் 

மதுரை ஈக்€ரனார் 

மதுரைப் படைமங்க மன்னியார் 

மதுரைப் பூதன் இளநாகனார் 
மதுரைப் பேரால வாயார் 

மதுரை மேலைக் கடைச் கண்ணம்புகுத்தா சாயத்தனார் 

மதுரை வேளாசான் 

மருதன் இளநாகளூர் 

மாங்குடி கிழார் 
மார்க்கண்டேயனார் 

மாரிப்பித்தியார் 

மாறோக்கத்து ஈப்பசலையார் 

மோசி சாத்தனார் 
வடமோதங் கிழார் 

வன்பரணர் 

வான்மீகியார் 

விரிச்சியூர் நன்னாகனார் 

விரியூர் ஈக்சனார் 

வீரை வெளியஞனார் 
வெள்ளெருக்கிலையார் 

வெள்ளைமாறனார் 

வெறி பாடிய காமக்காணியார் 

பேம்பழற்றூர்க் குமரனார் 

976, 999, 867 
277 
246 

210-1, 918 366 
207-8, 297-8 

208, 209, 294 
239 

217, 220-8 
299, 310, 312 

958 
329 
309 
895 
351 
276 

247, 202 
350 
305 
349 

995, 872, 396 
365 

251.2 
226, 280, 989 

are 
260 
255 
958 
292 
892 
820 

233.4 
296 

271, 802 
977
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[எண் : பக்க எண்கள் ] 

க. வேந்தர்கள் 

கோச்சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ் சேரவிரும் 
பொழை 

கோப்பெருஞ்சோழன் 

சேரமான் கடலோட்டிய வேல்கெழுகுட்டுவன் 
சேரமான் குடக்கோச் சேரலிரும்பொறை 

சேரமான் குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதன் ee 

சேரமான் கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய மாக்கோதை 
சேரமான் ிக்கற்பள்ளித் துஞ்சிய செல்வக் 

கடுங்கோவாழியா தன் 

சேரமான் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ 

சேரமான் மாவண்கோ 
சேரமான் வஞ்சன் 

சோழன் இராயசூயம் வேட்ட பெருஈற்சிள்ஸளி 
சோழன் உருவப் பஃறேர் இளஞ்சேட்சென்னி 

சோழன் கரிகாற் பெருவளத்தான் see 

சோழன் குளமுற்றத்துத் அஞ்சிய இள்ளிவளவன் .... 

௩௧ 

௩௪ 

௨௫ 

5 Fe. 

FES 

EF RB. 

௩௧, 

டு 

க௩௯, ௩உளடு 

BAR 

Ba, 

இ௮, ௩௬0, 

௪0௮, ௪௫, ௪௩ 
சோழன் செருப்பாழி யெறிர்த இளஞ்சேட்சென்னி 
சோழன் நலங்கிள்ளி 

சோழன் பாமுளூர் எறிஈ்த கெய்தலங்கானல் 
இளஞ்சேட்சென்னீ 

சோழன் வேற்பஃ றடக்கைப் பெருவி௰ற்ளெளி 
பாண்டியன் கானப்பேர் தந்த உக்கிரப்பெருவழுதி see 
பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற 

நெடுஞ்செழியன் 
பூதபாண்டியன் தேவீ பெருங்கோப்பெண்டு 

2. குறுநிலத் தலைவர்கள் 

அதியமான் எழினி 
அதியமான் நெடுமான் அஞ்டி 

அதியமான் பொகுட்டெழினி 
அந்துவன் ரேன் 

அம்பர்கிழான் அருவநீதை 

கடு, ௨0, ௭௦, எடு, 

BLP oe 

+ Oi, Re, Ba oF 

வ் 

BPR 

BO 

BR 

௬௮ 

௬௮. 

உஉடு, ௪௨௩, 

FHF 

A Soe 

௬௦௫
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அவியன் 

ஆய் அண்டிரன் 

இருங்கோவேள் 

'இளவெளிமான் 

ஒல்லையூர் இழான்மகன் பெருஞ்சாத்தன் 

ஓய்மான் நல்லியக்கோடன் 

ஓய்மான் வில்லியாதன் 

கடியரநெடுவேட்டுவன் 
கடுமான்கிள்ளி 

கரும்பனூர் இழான் க 

அறுகுடிழொன் பண்ணன் 

சோழகாட்டுப் பிடவூர் கழான்மகன் பெருஞசாக்தன் 

சோழிய ஏனாதி திருக்குட்டுவன் 
தந்துமாறன் 

தாமான் தோன்றிக்கோன் 

கம்பி நெடுஞ்செழியன் 

நல்லோர் முதியன் 

சாஞ்சில் வள்ளுவன் 

பொறையாயு்றுக்கிழான் 

மூவன் 

வல்விலோரி 

வாட்டாற்றெழினியா தன் 
(வெளிமான் 

வேள் எவ்வி 

வேள் பாரி 

௩. பாடிய சான்றோர் சிலர் 

அண்டர் நடும் கல்லினார் 

அண்டர்மகன் குறுவழுதியார் 

அரிசில்கிழார் 

Lay 

௧௬, உ௮௮ 

eo 

கூ, ௧௬௯௬ 

௧௬௮, ௨௦௯௬, ௨௮௩. 

அள்ளூர் நன்முல்லையார் ves 
ஆலங்குடி வங்கனார் ae 

gos grit Bort oe 

ஆவியார் ட 

ஆவூர் இழார் 

ஆவூர் மூலங்கிழார் 

உலோச்சனார் 

உறையூர் இளம்பொன்வாணிகனார் 
உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார் 

௨௧௦, ௨௭௯ 

உ௩௨ 

௩௪௩. 

௧௬௫ 

உ௩௧ 

௧௨௭, ௨௦௦ 
௧௧௯௬, ௧௪௮ 

SRE. 

௩௩௭
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உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் oe உ௪டு 
உறையூர் மு துகூத்தனார் ன ௨௫௮ 
எருமை வெளியனார் ee ௧௪௬, ௨௦௪ 
ஐயாதிச் சிறுவெண்டேசையார் ளா 8௩௨௨௯ 
ஐயூர் முடவனார் ய ௨௨௪ 
ஐக்கூர் மாசாத்தனார் ட் &02_ 

ஓக்கூரீ மாசாத்தியார் tee கட 

ஒரூஉத்தனார் sia ௧௫௦ 
ஓரம்போகியார் 3a ௧௬௮ 

ஒளவையார் wee ௧௩௯, ௧௭௨ 

௧௮0, ௧௯௦, ௨௧௯, ௩௩௯- 
கதையங்கண்ணனார் we ௩௧௦ 

கபிலர் eas உளக, ௨௧௪ 

கயமனார் ல EGE, ௩.௨௨ 

கழாத்தலையார் axe ௧௪௧, ௧௭௬ 

காக்கைபாடினியார் ஈச்செள்ளையார் vee ௧௫௪ 

காவிரிப்பூம்பட்டின த்துக் காரிக்கண்ணனார் wee ௩௦௫ 

குளம்பர் தாயனார் wis ௧௦௯ 

or prt கிழார் மகனார் we ௨௪௭௪ 
கூகைக்கோழியார் ப ௩௩௧ 
கோடைபாடிய பெரும்பூதனூர் aed ௧௨௧ 
கோதமனார் vee ௩௨௩௬ 
கோவூர்கிழார் sae ௨௧௪ 
சாத்தந்தையார் wes BOT 
சிறுவெண்டேரையார் vee ௩௨௨௭ 
சோணாட்டு முகையலூர்ச் சறுகருந்தும்பியார்...., ௧௩௫ 
தங்காம் பொற்சொல்லனார் ae ௨௪௮ 
தாயங்கண்ணியார் wee ௧௦௫ 
தும்பைச் சொகினனார் ஷா? SOK. 
நெடுங்களத்துப் பரணர் sate ௧௮௨ 
கொச கியமங்கிழார் ove ௧௮௬ 
பரணர் ve ௨௬௯, ௨௮௦ 

உ௮௫, ௨௯௬௬, ௩௦௩, ௩௦௮ 
பரமனார் see ௩௧௨ 
பூங்கண் உத்திரையார் sie கடு 
பெருங்குன்றூர் கிழார் ise ௨௩௦ 
பெருந்தலைச்சாத்தனார் க ௧௮௮ 
பொன்முடியார் ௧௯௬, உகள, ௨௨௦ 
மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டஞர் ..... ௩௫௭ 
.துசை இளங்கண்ணிக் கோூிகனார் ais ௨௩௧௭
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மதுரைக் கணக்காயனார் 

மதுரைக் கள்ளிம் கடையத்தன் வெண்ணாகளூார் ... 
மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தனூர் 
யதுரைப் படைமங்க மன்னியர் 

மதுரைப்பூதன் இளநாகனார் 

மதுரைப் பேராலவாயார் 

மதுரை பருதன் இளநாகனார் 

மதுரை மேலைக்கடைக் கண்ணம் புகுத்தா ராயத்தனார் 
மதுரை வேளாசான் 

மாங்குடிகிழார் 

மாரிப் பித்தியார் 

மார்க்கண்டேயனார் 

மாறோக்கத்து நப்பசலையார் 

மோசிசாத்தனார் 

வட மோதங்கிழார் 
வன்பரணர் 

வான்மீகுயார் 

விரிச்சியர் ஈன்னாகனார் 

விறியூர் ஈக்கனூர் 

வீரைவெளியனார் 

வெள்ளைமாறனார் 

வெறிபாடிய காமக்காணியார் te 
வேம்பற்றூர்க் குமரனார் 

௪. புறத்துறைகள் சில 

உண்டாட்டு vee 
களிற்றுடனிலை 

கையறுகிலை 

தனிமகள் புலம்பிய மு துபாலை 

மகட்பாற் காஞ்சி ox 
etp Bair apar dv ve 
வல்லாண்முல்லை 

2.2.67 

2B 

௩௦௧ 

BEI, Biri. 

௨௧௨ 

௬௫, ௧௩௪ 

SER) 

௨௭௭௬ 

௨௫௧, ௨௬௨ 

OPE



உரையில் எ௫த்தாண்ட நூல்கள் 

அகானூறு (அகம்.) 

ஐங்குறு நாறு...(ஐங்.) 
BESO HOE... EI.) 

குறுந்கொகை...(குறுர்,) 

சிலப்பதிகாரம் (லப். 

Oe sO DEA rood 

திருக்குறள் (கு.றள்.) 
திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம் (திருஞான. 

திருகாவுக்கரசர் தேவாரம் (இருரா..) 

தொல்காப்பியம் இடையியல் (இடை.) 

a இளம்பூரணருரை (தொல். இளம்.) 

ஸு உரியியல் Com.) 

ஞு உவமவியல் (உவம.) 

” TF ORG (ores, ) 

க எழுத்ததிகாரம் (தொல். எழுத்து.) 

” கற்பியல் (கற்பு) 
“8 கிளவியாக்கம் (செவி) 

ன் செய்யுளியல் (செய்) 

சேனாவரையருரை (சேனா. 

ளு சொல்லதிகாரம் (தொல். சொல்.) 

» தெய்வச்சிலையாருரை (தெய்வச். 

35 ஈச்சினார்க்கினியருரை (ஈச்ச. 

5 புள்ளிமயங்கியல் (புள்ளி, 

vi பேராகிரியருரை (பேரா.) 

” பொருளதிகாரம் (தொல். பொருள்.) 
கற்றிணை...(ஈற்பு 

ப.திற்றுப்பத்து...(ப.திற்.) 
பரிபாடல்....(பரி.) 

பழமொழி கானூறு (பழ. 

4 Mer gon gp (ty oth.) 
பதப்பொருள் வெண்பா மாலை (பு. வெ. மா.)
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பெரும்பாணாற்றுப்படை (பெரும்பாண்) 

பொருகராற்றுப்படை (பொருந. 

மதுரைச்காஞ்சி (மதுரைகச்.) 

மலைபடுகடாம் (மலைபடு,) 

யாப்பருங்கல விருத்தி செய்யுளியல் (யா, வி. செய்.) 

விசுவபுராண சாரம் 

Annual Report on ணை ன] (A.R) or (M. E.R.) 

Coorg Inscriptions. Vol. I. 

Epigraphica Carnatica Belur Disirict. (Ep. Car. BI.) 

8 »s Hassan District. (Ep. Car. Hn.) 

Imperial Gazeteer (Imp. Gazet.) 

Journal of the Annamalai University. 

Nellore {nscriptions 1—3 Vol. (Nel. Ins. Sulur.) Sulurpet 
Division. 

Pudukkottai State Inscriptions. (P. S. Ins.) 

South Indin Inscriptions. I-XII Volumes. (S. I. I. Vol) 

Travancore Archeological Series Vol. VI.



உள்ளுறை 

பதிப்புரை 

மூன்னுரை 

அணிந்துரை 

பாடிய சான்றோர் 

பசட்டுடை, 5 சலைவர்கள் 

உரையில் எடுக்காண்ட நூல்கள் 

பூலகானூறு மூலமும் உரையுல் 

அருற்சொல்லகராஇ 
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௨௦௧, இருங்கோவேள் 

இருங்கோவேள் என்பான் பதினெண்குடி வேளிருள் ஒருவன். 

தமிழகத்தின் வடபகுதியாயய எருமை (மைசூர்) நாட்டைச்சேர்ந்த 

துவரை யென்னும் ஈகர்க்கண்ணிருக்து ஆட்சிபுரிச்த வேந்தர் வழி 

யீனன், இத்துவரை துவார சமுத்திரம் எனப்படுகிறது. இருங்கோ 

வேள் அவ்வேளிருள் மரற்பத்திதான்பதாவது தலைமுறையினன். புலி, 

கடிமால் என்பது இவன் குடி மூதல்வனுக்குப் பெயர், இவ்வேளிர் 

வள்ளன்மை சிறர்தவர்; போர்வன்மை மிக்கவர். இவர் காடு புதுக் 

கோட்டைச் சமையிலுள்ள மலைநாடு. இவற்றிற்கு மேற்கிலுள்ள 

கோடை மலைத்தொடர் பொன்படுமால்வரையென (1 gazette, 

கலு. ஆராய்ச்சியாளா. கூறியுள்ளனர்... பாரிமகளிரைக் 

கொணர்ந்த கபிலர் இவனயடைந்து, “இம் மகளிரை யான் தர 

மணந்து கொள்க!' என வேண்டுகின்றவர், “இவர்கள் முல்லைக்குத் 

தேரீந்து ஈல்லிசை நிறுவிய பறம்பி,ம் கோமானாகிய பாரியின் மகளிர்? 
யான் இவருடைய சந்தையாகய வேள் பாரிக்குத் தோழன்; அந்தணன் 
புலவன்'' என்று கூறுகின்றார். 

இவரியார் என்குவை யாயி னிவரே 

கருட ஸனிரவலர்க் கருளித் தேருடன் 

முல்லைக் £த்த செல்லா ஈல்லிசைப் 

படுமணி யானைப் பறம்பிற் கோமான் 

இ நெடுமாப் பாரி மகளிர்;யானே 

த்தை தோழ னிவரென் மகளிர் 

அந்தணன் புலவன் கொண்டுவம் தனனே 
நீயே, வடபான் முனிவன் றடவினுட் டோன்றிச் ஒம 
செம்புபுனைம் இயற்றிய சேணெடும் புரிசை 

50 வரா வீகைத் துவரை யாண்டு 

தாற்பதி தொன்பது வழிமுறை வந்த 

வேளிருள் வேளே விறற்போ ரண்ணல் 
தாரணி யானைச் சேட்டிருங் கோவே 
ஆண்கட னுடைமையிற் பாண்கட னாற்றிய 

௪௫ ஐலியற் கண்ணிப் புலிகடி. மாஅல் 

யான்றர விவரைக் கொண்மதி வான்கவித்து



உ புறகானூறு 

இருங்கட லுடுத்தவிவ் வையகத் தருக்திறற் 
பொன்படு மால்வரைக் கிழவ வென்வேல் 

உடலு ௬ட்கும் தானைக் 
௨௦ கெடலருங் குரைய காடுகிம வோயே 

திணை - பாடாண்டிணை; துறை - பரிசிற்றுறை,  பரரிமகளிரை இருங்கோவே 
ஞூழைக்கொண்டு சென்ற கபிலர் பாடியது. 

உரை: இவச யார் என்குவையசயின் - இவர் யாரென்று 
வினவுவாயாயின் ;) இவர் - இவர் தாம்; Bat (RL. oar இரவலர்க்கு 
அருளி - ஊரெல்லாவற்றையும் இரப்போர்ககு வழங) கேருடன் 
மேல்லைகலிக்த - சேகரை ஏறு கற்கேறபச் சமைத்து அணியோடும் 
புசவியோடும் உட முல்லைக்கு. வழங்கிய; செல்லா நல்லிசை - 
தொலையாது நல்லபுகழையம்; . படுமணி யானை - ஒலிக்கும் 
மணியையுடைய யானையையுமுடைய/) பறம்பின் கோமரன் கெடு 
மாப் பாரிமகளிர் - பறம்பிற்குத் தலைவனாக மிக்க பெரிய பாரி 
புடைய மகவிர்; யாணன் தக தோழன்ஃயான் இவர் பிதாவின் 
சோழனா கலான்? இவர் என் மகளிர்-இவர் என்னுடைய மகளிர்; 
௮ந்குணன் புலவன் கொண்டுவக் கனன்-க் Geos 6 Bus புலவன் 
யான். கொண்டுவந்தேன்; நீயே - நீதான்; வடபால் முனிவன் 
So Dor கோன்றி - வடபக்கத்து மூனிவறுடைய POG coor 
டஉக்தினகண் கோன் நி; செம்பு புனைந்தியற்றிய சேண் நெடும் 
புரிசை - செம்பால் புனைந்து செய்காலொக்கத சேய்மையை 
யுடை ச.காகிய நெடிய மதிலையுடைய; துவரை ஆண்டு - துவரா 
ப.இ யென்னும் படைவீட்டையாண்டு; உவரஈ ஈக 2 வெறுப்பில் 
லாக கொடையிளையுடையாாய்; காறப BO BT ors Bi வழிமுறை 
வர்க - காற்பக்தொன்பது தலைமுறை கொண்றுபட்டு வந்து); 
வேளிருள் வெள் - வேளிருள்வை த்து வேளாயுள்ளாய்; of np 
போர் அண்ணல் - வென்றிப் போரையுடைய கலைவ; காரணி 
பானைச் சேடு இருங்கோவே - காரணிர்த யானையினையுடைய 
பெரிய இருங்கோவே; ஆண்கடன உடைமையின் பாண்சடன் 
ஆற்றிய = ஆண்டன்மையைக கடபபாடாக வடைமையகல் 
பாணாக்குச் செய்யக்கடவ முறைமையை ய.குவிய; ஓலியல் கண் 
ணிப் புலிகடி. மாஅல் - தழைத்த கண்ணியையுடைய புலிகடி. மாலே; யான் தர இவரைக் கொண்மஇ - யான் கினக்குக்கர 
இவரைக் கொள்வாயாக, வாணன் கவிகிது - வாளுற் கவிக்கப்பட்டு; 
இருங்கடல் உடுத்த இவவையகக்து - பெருங்கடல் lp BIL 
பட்ட இவ்வுலக க்இன்கண்; அருக்கிறல் பொன்படு மால வரைக் 
கழவ - அணுகு துற்கரிய வலியைய/டைய பொன்னுண்டாகும் 
பெரிய மலைக்கு ச் தலைவ; வென்வேல் உடலுகர் உட்கும் காளை



மூலமும் உரையும் கூ 

வெற்றி வேலையுடை க்காகிய பகைவாஞ்சும் படையையுடைய; 
கெடலரும் நாடு கிழவோய் - கேடில்லாத காட்டுக்குரியவனே; 
oT OF Mau MI. 

உவரா வீகை வேளிர் எனக் கூட்டுக. '*வடபால் முனிவன் தடவி 
அள் தோன்றி'' என்பதற்குக் கதையுரைப்பிம் பெருகும். அது கேட் 
டணர்க. புலிகடிமால் என்பது இவனுக் கொரு பெயர். வேளே, அண் 
ணல், இருங்கோவே, புலிகடிமாஅல், கழவ, காடுகிழவோய், நீ 
இப்படிப்பட்ட உயர்ர்த குடியிற் பிறர் தவனாதலால், யான்தர இவரைக் 
கொண்மதஇி யெனக் கூட்டி வினை மூடிவு செய்க, யாணன் இவருடைய 
தந்தை கோழமனாதலானும் அந்தணனாதலானும் யான்தர இவரைக் 
கோடம்குக் குறையில்லை யென்பது கருத்து, 

விளக்கம் : இருங்கோவேளுக்குப்  பாரிமகளிரை முன்னர்க் 
காட்டிப் பின் அவர்கட்கும் தனக்கும் உண்டாகிய தொடர்புகாட்டி, 
““யான்கர இவரைக் கொள்க? என்இன்றுராகலின், மூதலில் பாரிமகளி 
ரைக் கூறிஞர். இரவலர்க்கு ஊரும், மூல்லைக்குக் தேரும் தந்தான் 
என்பவர், *$தருடன்'' என்பதற்குத் தேருடனே புரவியும்?” முல்லைக் 
கீத்தான் என்று உரைகாரர் கூறுகின்றார், இவ்வாறு கூறாது, முல்லைக் 
கொடியின் நிலைகண்டு பிறர்த அருளால் முன்பின் நினையாது உடனே, 
சேரை ஈந்தான் என்றிருப்பின் கறப்பாக இருக்கும், பறம்பு--பறம்பூ 
மலை... இவர் தர்தைக்குத் தோழன்; அதனால் யானும் இவர்கட்குத் 
கந்தையென்பார், **இவர் என் மகனிர்!” என்றார். அர்கணரும் மகட் 
கொடை. நேர்தற்குரிய ரென்பது தோன்ற “அந்தணன்”? என்றார். 
விசுவபராண சாரமென்னும் தமிழ் நாலையும், இரட்டையர் செய்து 
தெப்விகவுலாவையும் துணையாகக்கொண்டு, வடபால் மூனிவன் என் கத சம்புமுனிவனாக இருக்கலாமென டாக்டர். ௨. வே. சா. ஐயரவர் கள் **ஊூிக்இன்றார்கள்.!! அவரையென்றது, வடகாட்டில் “நிலங் கடந்த நெடுமுடி யண்ணல்?” இருது ஆட்சிபுரிர்க துவரை யென்றும், 
அவன் பாலிருந்து மலயமாதகவனான குறுமூணிவன் கொணர்ச் தவர் வேளிர்கள் என்றும் பதினெண் குடியினரென்றும் ஈச்சிஞரச்னெயர் 
குறிக்கின்றார், *துவரைமாநகர் நினறு போந்த தொன்மை பார்த்துக் கிள்ளி3வர்தன், நிகரில் gered நரடு தன்னில் நிகழ்வித்த நிதி யாளர்'!* எனவரும் கல்வெட்டால், அவரை வரலாறு பன்னிரண்டாம் நாற்றுண்டிலே தொன்மையுடையதாகக் காணப்படுவது நஈச்சினார்க் 
கினியார் கூற்றை வற்புறுத்துன்றது. மைசூர் காட்டுத் துவரை பன் னீரண்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலே உண்டாகிய கரம். இத் துவரையிற் றோன்றி மேம்பட்ட ஹொய்சள வேர்தரோடு புலிகடி மாலாகிய இளங்கோவேளை இணைத்துக் கண்டு, புலிகடிமால் என்றது ஹொய்சள என்ற தொடரின் தமிழ்ப் பெயராகக் கருதுவதுமுண்டு, 
பன்னிரண்டாம். நாற்றாண்டில் மைசூர் காட்டில் இருந்து ஆட்சி “செலுத்திய ஹொய்சள வேர்தருடைய கல்வெட்டுக்களுள், பண்டை 
நாளில் யதுகுலத்தில் தோன்றிய சளவென்ற பெயரினனான வேந்த Qe Rac ௪ஃகய மலைகளிடையே (மேலை வரைத்தொடர்-.- 97௯14௩ 
0௨6) வேட்டைபுரியுங்கால் மூயலொன்று புலியொடு பொருவது கண்டு வியப்புற்று இர்நிலம் மிக்க வன்மை நல்கும் பெருகிலம்போலும் 
என எண்ணியவனாய் அவற்றைத் தொடர்ந்து சென்றாக, அங்கே 
தவம் புரிக்துவந்த மூனிவனொருவன் புலியைக் கண்டு, “sorCar. 

*Pudukkota State, Ins. 120.



௪ புறநானூறு 

போய்ப் புலியைக் கொல்க'” (அதம்ஹொய்சள) என வேந்தனைப் 
பணித்தலும், அவன் உடைவாள்ையுருவிப் புலியைக் கொன்றான்; 
மூனிவன் அருள்பெய்று மீண்ட. சளவேந்தன் அதுமுதல் ஹொய்சளன் 
எனப்பட்டான்; அவன் வழிவர்சோர் தம்மை ஹொய்சளர் எனக் 
கூறிக்கொள்வாராயினர் என மைசூர் நாட்டுப் பேலார் மாவட்டத்துப் 
பேலவாடியில் உள்ள ஈரசிம்ம ஹொய்சள தேவர் கல்வெட்டொன்று 
(Ep. Car. 17௦1. 1.01: 171) கூறுகிறது. அர்காட்டு ஹொன்னுவரத்துக் 
கேசவப் பெருமாள் கோயில் கல்வெட்டு (151 : 14. 65) இவ்வரலாற் 
அிற் கண்ட முயலைப்பற்றிய செய்தியை நிக்கி எஞ்செயவற்றைக் கூறு 
இறது. காட்டிலிருந்து முனிவன் மக்திர வலிமையுடையனென்று சளன் 
என்பான் அறிந்து அவன் இருவடியில் வீம்க்து வணங்னெனென்றும், 

அதனால் மகழ்ச்சியுற்று, அவனுக்குச் சசகபுரத்ழைத் தலைமையாகக் 
கொண்ட பேரரசை வழங்க வேண்டுமென விரும்பிய னிவன் அதம் 
கேற்ற மக்திரச் செயல்களைச் செய்பாஈனொன்றும், அசனை அழித்தல் 
வேண்டிச் சசகபுராகரத் தெய்வமாகிய வாசச்ிகை யென்பான் ஓரு 
புலியுருக் கொண்டு வர்சாளென்றும், அதுகண்டு முனிவன் அப்புலியைக் 
கொல்லுமாறு பணிப்பான் “ஹொய்சள”” என்றானென்றும், அவள் அவ் 

வண்ணமே செய்து ஜெொொய்சள வேக்தனுனானென்றும் (1010. க. 71) 
அரிசிக்கரையில் உள்ள வீரவல்லாள தேவன் கல்வெட்டொன்று கூறு 
Bog. இப் புறப்பாட்டில் முனிவனென்றும், துவரை யென்றும் 
புலிகடிமால் என்றும் வருவனவற்றைக்கொண்டு, இரச ஹொய்சளக் 
கதை ஈண்டு கின்க்கப்படுகிறது. மற்று, மேற்கு மலைத்தொடர்ப்பகுஇி 
யினர், நாற்புறமும் மலைமுடிகள் சூர்ர்த இடை கிலத்மைத் தடவென் 
ஜும் கோட்டமென்றும் கூறுதலால், முணிவன் திடவெவறது, முனிவ 
ஜஷொருவன் இருக்த மலைமிசை யிடைகிலமென்றும், mid gi OUT LD 
வேளிர் தலைவஜொருவன், அப்பகருதிக்குக் இழக்கில் உள்ள புலிகாடென் 
றும் பன்னாடென்றும் வழங்கிய கன்னடகாட்டு வேந்தனை வென்றது 
பற்றிப் புலிகடிமால் எனப்பட்டான் என்றும் கொள்வது கெறிதாகத் 
தோன்றுகிறது. அக்கானில் அப்பகுதியை யாண்ட ஆந்திர சாதவாகன 
மூவர்தருள் புலிமாய் என்பான் சிறந்து விளங்கினமையின் ஒருகால் 
அவனை வென்றதுபற்றி இருங்கோவேள் புலிகடி மால் எனப்படுவானாயி 
னன் என்றும் கொள்ளலாம். மேட்டு யவனரான தாலமியும் இப் 
புவிமாய் வேர்தனைக் குறித்துரைத்துள்ளார்; சாதவாகனராட்௪ ௪, ழூ. 
மூன்றாம் நூற்றுண்டிலிருக்தே தொடர்ந்ிருக்கிற து; அம்கானிலேயே 
துவராவதி (துவரை) நகரம்  அமர்ராட்டில் இருர்இருக்கிறது. 
ஸ்ரீ புலுமாவி, புலிமாயி எனக் காணப்படினும் கன்னட மொழியில் 
அது புலிமெய் என வழங்கும் என்றும், புலிபோலும் மெய்வலியுடைய 
னென்பது பொருளென்றும் ஆராய்ச்சியாளர் கூறுகின்றனர். இவ்வாற் 
முல் ஹொய்சளக் கதையினும் இது பொருத்தமாதல் காணப்படும். இப் 
புவிகடிமால் வழிவர்த இருங்கோவேளிர்களுட் பலர் புதுக்கோட்டைப் 
பகுதியில் வாழ்ந்திருந்கசனரென அப்பகு இயிலுள்ள கல்வெட்டுக்கள் 
காட்டுகின்றன. கொடும்பாளாறிலிருந்து வாழ்ச்த வேளிரும் இருங்கோ 
வேளிரே; பிற்காலத்தே அவர்கள் இருக்குவேளீர் எனத் தம்மைக் 
கூறிக் கொள்வாராயினர். இவ்வேளிர்கள் வேளகத்து (Balgam) 
லிருந்து கங்கராடு கொங்குகாடுகளின் வறியாகத் தென்னடைடைந் தவர்... 
இனி, வேளிர்கள் முதற்கண் வாழ்ந்த மலைகாடு பொன்வளம் படைத் 
தவையாதலின் “பொன்படுமால்வரைக் இழவ!! என்று ரென்று 
மாம், 

 



கதலமூம் உரையும் ஓ 

௨6௨. இருங்கோவேள் 

*பரரிமசளிரை யான்தர நீ மணந்து கொள்க'' என வேண்டிக் 

-கொண்ட கபிலர் வேண்டுகோளை இருங்கோவேள் மறுத்துவிட்டான். 

அம்மறுப்புக் கபிலரது செக்காப்புலபையை இகழ்ந்த குறிப்புடைத்தாயு 
மிருந்தது. வேள்பாரி எவ்விகுடியிற் பிறந்த செவ்வியன் என்றும், அப் 
பெரியோனுடைய மகளிர் இவரென்றும் சாம் தெளியக்கூறிய கூற்றை 
அவன் தெளிந்து கொள்ளாமைக்கு வருந்தினார். தம் சொல்லைப் 
பொய்ப்படுத்திய இருங்கோவேள்பால் கபிலர்க்கு அருவருப்பும் சின மும் 
உண்டாயின; வேளே, நின்னாட்டில் பொன்வளஞ் சிறந்தோங்க, சற்ற 
ரையம் பேரரையமென இருபகுதித்தாய் விளங்கிய அரையமென்னும் 

மூதூர் இன்று அழிந்து கடத்தற்குக் காரணம் அறியாய்; கூறுவேன் 
கேள்; நின் மூன்னோருள் நின்னேப்போலும் அறிவுடைய ஒருவன் 
செக்காப்புலவரான கழாஅத்தலையாரை இகழ்க்கனன்; அவ்விகழ்ச்சி 
பொருது அவரும் சனந்தனர். அதனால் விளைந்து கேடுதான் அரை 
யத்துக் குண்டாகிய கேடு. இவர்கள் எவ்வி குடியிற் பிறந்தவரென்றும் 
பாரிமகளிரென்றும் கூறிய என்சொல், தெளிவில்லாப் புன்சொல்லென 
எள்ளி இகழ்ந்த; யான் கூறியதைப் பொறுத்துக்கொள்க, யான் 
விடைபெற்றுச் செல்வேன், கின்வேல் வென்றி யெய்துக வென இப் 
பாட்டின்கட் பாடிக் காட்டிவிட்டு நீங்கனார். இப்பாட்டின்கண் ஆங் 
காகங்கு இவர் இகழ்ந்து கூறும் பகுதி இலக்கிய இன்பக்தருவன வாம். 

ிவட்சிக் கானத்து வேட்டுவ ராட்டக் 

கட்சி காணாக் கடமா நல்லேறு 
கடறுமணி கிளரச் சிதறுபொன் மிளீரக் 
கடிய கதழு மெடுவரைப் படப்பை 
வென்றி நிலைஇய விழுப்புக மொன்றி 

இருபாற் பெயரிய வுருகெழு மூதூர்க் 
கோடிபல வடுக்கிய பொருணுமக் குதவிய 
நீடுமிலை யரையத்துக் கேடுங் கேளினி 

நும்தை தாய நிறைவற வெய்திய 
௧௦ ஒலியற் கண்ணிப் புலிகடி மா ௮ல் 

நும்போ லறிவி னுமரு ளொருவன் 

புகழ்ந்த செய்யுட் கமா௮தக் தலையை 

இகழ்க்ததன் பயனே யி.பறே ரண்ணல் 

எவ்வி தொல்குடிப் படீஇயர் மற்றிவர் 
௧௫ கைவண் பாரி மகளி ரென்றவென் 

தேற்றாப் புன்சொ னோம்.றிசிற் பெரும 

விடுத்தனென் வெலீஇயர்கின் வேலே யடுக்கத் 

துரும்பற மலர்க்கு கருங்கால் வேங்கை 
மாக்தகட் டொள்வீ தாய துறுகல் 

ஓ



௬ புறகானூறு 

௨௦ இரும்புலி வரிப்புறங் கடுக்கும் 
பெருங்கல் வைப்பி னாடுகிம Carus, 

திணையுந் துறையுமலை, இருங்கோவேள் பாரிமகளிரைக் கொள்ளாறுகக் கடீஈர் 
பாடியது. 

உரை: வெட்டிக்கானகுது வேட்டுவர் ஆட்ட-வெட்சியை 
புடைய காட்டின் கடுவண் வேட்டுவர் அலைப்ப; கட்டுகாணாக் 
கடமா நல்லேறு- கனக்குப் புகலிடங்காணா த கடமாவினது நல்ல 
TH; So மணிஏளர-வரைச்சாரல் மணி மேலே கிளம்பவும் ) 
சி.கறு பொன்மினிர - சிறிய பொண் விளங்கவும் ; கடியகதைமும் 
கெடுவரைப்படப்பை - விரையவோடும் மலைப்பக்க தீது ; வென்றி 
கிலைஇய விழுப்புகழ் ஒன்றி - வெற்றி நிலைபெற்ற சிறங்கு புகழ 
பொருந்த ; இருபால் பெயரிய உருகெழு மூதூர் - சிற்றரையம் 
பேசரையமென இரு-ூற்றாற் பெயர்பெற்ற உட்குப்பிபாருக் இய 
பழைய வூரின்சண்; கோடி. பல அடுக்கிய பொருள் மக்கு 
உதவிய - பல கோடியாக டுக்கப்பட்ட பொன்னை LUBE HER 
உதவிய; நீடுகிலை அரையத்துக் கேடும் - நீடிய கிலையையுடைய 
அசைய கனது கேட்டையும் ;) இஷி கேள் இவிக கேட்பாயாக, 
அது கெடுதுற்குக் காரணம் ; க்கு காயம் கிறைவுற எய் இய. 
நினது சாளால் சுரப்பட்ட பொருளையன்றி நுக்ையுடைய 
உரிமையை நிறையபபெற்ற ; ஓலியல் கண்ணி புலிகடி.மாஅல் - 
தழைக்க எண்ணியையுடைய புலிகடிமாலே ; நம்போல் அறிவின் 
மருள் ஒருவண் - நும்மை யொதக்கும் அறிவினளையுடைய நு, 
குடியுள் ஒருவன ; புகழ்க் த செய்யுளா கழா.க் கலையை இகழ் த 
தன் பயன் - புகழ்க்க செய்யுளையுடைய BLT OS தலைபா ரென் 
னும் புலவரை அவமஇத்ககனாலுண்டான பயன ; Rios gr 
அண்ணல் - இயற்றப்பட்ட தேரையடைய தவ ; இவர் எவன் 
சொல்குடி.ப் படீ.இயரா் - இவர் எவவியுடைய பாழைய குடியிலே 
படுவார்களாக: மற்று இவர் சைவண் பாரிமகளிர் எண்டு. 
பின்னை இவர் கசைவண்மையையுடை ப பரி மகனிரென்று 
சொல்லிய ; என்தேற்றுப் புன்சொல் கோற்றிசின். எனது தெளி 
யாகு புன்சொல்லைப் பொறுப்பாயாக ; பெரும் 2 பெருமானே 2 
விடுக்தனென் -யான் நின்னை. விடட கொண்டேன் ; நின்வேல் 
வெலீஇயர் -கின்வேல் வெல்வ ௧௪ ; அடுக்கத்து. அரும்பு அற 
மலர்க்கு கருங்கால் வேங்கை - அரமலையில் முகையற மலர்ந்து 
கரிய காலையுடைய வேங்கையினது ; oT FELD SOT OP Bw Us 
துறுகல் - கரிய புறவி சழையுடைய pen oni பூப்பரந்த பொற் 
றைககல்) இரும்புலி வரிப்புறம் கடுக்கும் - பெரும்புலியினது 
வரியையுடைய  பூறதிதை யொக்கும்; பெருங்கல் வைப்பின் 
நாடுகிழவோய் - பெரிய மலையிட த் தார்களையுடைய நாட்டை 
புடையோய் எ.று.



மூலமும் உரையும் or 

புலிகடிமாஅல், அண்ணல், நாடுகிழவோய், அரையத்துக் கேடுங் 

கேள் இனி; அது கழாத்தலையை இகழ்ர்ததன் பயன், இப்பொழுது, 

எவ்விதொல்குடிப்படீஇயர், இவர் பாரிமகளிர் என்ற புன்சொல்லைப் 

பொறுப்பாயாக; பெருமானே, நின்னை விடுத்தேன்; கின் வேல் வெல்வ 

தாகவெனக் கூட்டி விரின முடிவுசெய்க, ஓலியல் சண்ணி, தளிர்மாலை 

யெனினுமமையும், நீடுகிலை அரையத்துக் கேடும் கழாத். தலையை 

இகழ்க்ததன்பயன் என்ற உம்மையான், இவ்விகழ்ச்சியும் நினக்குக்கேடு 

திரும் என்பதாயிற்று, அது கதெடுதற்குள் காரணம், கழாத்தலையை 

'நுமருள் ஒருவன் இகழ்ந்ததனால், அவன் வாக்குத் தப்பாதாகலின் 
அவன் வசையாகப் பாடினானென்று சொல்லுவர், அதுவே என்பதாம், 

வெலீஇயர் நின் வேல் என்றது குறிப்பு மொழி, pions தாயம் 
நிறைவுற வெய்திய என்பதூஉம், நும்போலறிவின் என்பதூஉம் 
இகழ்ச்சி தோன்ற நின்றன. வேங்கைவீ தாய துறுகல் இரும்புலி வரிப் 
புறம் கடுக்கும் என்ற கருத்து, எதம் செய்யாததும் ஏதம் செய்வது 
போலக் சண்டார்க்கு அச்சம் வரத் தோன்று மென்றமையான் இதுவும் 
இகழ்ச்சி தோன்ற நின்றது. 

விளக்கம்: கட்சி - புகலிடம், இக்காலத்?த ஓரு சல கருத்துடன் 
பாட்டால் ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்கும் மக்கள் குழுவைக் கட்சி யென்பர், 
இருங்கோவேளுக்குரிய அரையம் பண்டை நாளிலே அ௮றிக்தமையின் 
இப்போது அஃது இருக்குமிடம் தெரிக்திலது. இருங்கோவேள் மர 
பினர் இப்போது பாண்டி சாட்டில் கொற்கையைச் சூழ்ந்த லூர்களில் 
வாழ்கின்றனர். கமாத்தலை யென்னும் புலவர் கழாத்தலையார் எனப் 
படுவர், கழாத்தலை என்பது, சஎித்தலை, பெருந்தலை முதலிய வர்களைப் 
போல்வ தோரூர், அவ்வூரின் ராதலின், கழாத்தலையார் எனப்பட்டமை 
யின், ஈண்டு வாளாது க[ழாத்தலை யென் ரூர், அவர் பாடிய பாட் 
டொன்று இத்தொகை நாழ்கண் உளது, (புறம். ௨௭௪௦) மூகையற 
மலர்க்து வேங்கை யென்றது, வேங்கை மரத்தில் இனிப் பூத்தற்கு 
அரும்பு ஓன்றும் இல்லை யென்னுமாறு மூற்றவும் மலர்ந்து நிற்கும் 
வேங்கை மரம் என்றவாறு, பிறரும் ““அரும்பற வள்ளித ழவிழ்ந்த 
தாமரை, நள்ளிரும் பொய்கை'' (புறம். ௨௪௪) என்று கூறுவது காண்க. 
வேங்கைப்பூப் பரர்த துறுகல் இரும்புலிபோல் தோன்று மென்றது, 
யான் இவர் எவ்வி குடியிற் பிற்கு செவ்வியர், கைவண் பாரிமகளிர்!" 
என்றது நினக்குப் பகை தோற்றுவிப்பது போன்றதோர் அச்சத்தைப் 
பயப்பித்தது போலும் என இகழ்ந்த குறிப்பும் உடையதாதல் அறிக, 
*வெலீஇயர் நின் வேல்'' என்றது நின்வேல் கெடுக என்ற எதிர்மறைப் 
பொருள் பயந்து நிற்றலின் குறிப்பு மொழியென்முர். ““எழுத்தொடும் 
சொல்லொடும் புணரா தாகப், பொருட்புறத்ததுவே குறிப்பு மொழி 
யென்ப”! (செய். ௧௭௭) என்று ஆசிரியர் கூறுவது காண்க. நுந்தை 
தாயம் நிறைவுற எய்திய என்றது, நீயேறின் ஆற்றலாம் கொண்டிலை 
எனவும், ''நும்போ லறிவி னுமரு ளொருவ'' னென்றது, நின்னப் . 
போலவே நல்லறிவில்லாக நின் முன்னோருள் ஓருவன் எனவும் 
பொருள் இசைத்து நிற்றலின், “இகழ்ச்சி தோன்ற கின்றன'” என்று 
உரைத்தார்.



A GP®r yr Ht 

௨௦௩. சோழன் பாழுளுரெழறிந்த நெய்தலங்கரனல் 
இளஞ்சேட் சென்னி 

இவ்விசாஞ்சேட் சென்னியைச் சேரமான் பாமுளூர் எறிர்ச இளஞ் 
சேட் சென்னியென்றும், கெய்தலங்கானல் இளஞ்சேட் சென்னி 
யென்றும், செருப்பாழி யெறிர்த இளஞ்சேட்சென்னி யென்றும் கூறு 

வர். நெய்தலங்கானல் இவன் பிறந்தவூர் என்றும், இளஞ்சேட்சென்னி 
யென்பது இவற்குப் பெயரென்றும், செருப்பாழி சோழர்க்குரிய தென் 
௮ம் பாமுஞூர் சேரமான்களுக்குரியதென்றும் முன்பு கூறினாம்; செருப் 
பாழியைச் சேரர்க்குரியதெனக் கருதுவதும் உண்டு, இச்சென்னி 
aw umes ger Quer க சேரமன்னசீன அவற்குரிய பாமுளூ 

நிடததே எ திர்த்துப் பொரு து வெற்றி பெற்றிடுச்கையில் இவளைச் 
சான்றோராகிய ஊன் பொதி பசுங்குடையார் சென் று கண்டார். நெய் 
தலங்கானலில் தான் இருக்கும்போதே இவர் சன்பாம் போந்து அறி 
வுரை வழங்கிச் எறப்பித்ததைப் பாராட்டிப் பெரும் பரிசில் ஈல்ஒனொானாயி 
னும், இச்சோழன், போரில் உழந்த வருத்தத்தால் தான் ஈல்க இருந்த 
பரிசிலை நீட்டித்துத் தந்தான். அதனால் பரிசிலர் கூட்டத்துக்கும் சிறிது 
அசைவுண்டாயிலற்று. ஊன்பொதி பசுங்குடையார் அவனை கன்கறிவா 
ராயினும், எனப் பரிசிலரும் பிறரும் அறியாராகளின் அவர் வேறுபட 
கினப்பதனச் சோமற்குத் தெரிவிக்க எண்ணினார். மேலும், “முன்னே 
தன்பாம் பரிசில் பெழ்றவர்களாதலின் அவர்கள் சிறிது தாம்த்துப் 
பெற்றுப் போகலாமெனும் கருத்துடையனானான் என்பதையும் ஊன் 
பொதி பசுங்குடையார் அறி துகொண்டார், அக்கருத்து கன்றன்றென் 
பதையும் சோமழற்கு அறிவுறுத்த வேண்டிய கடமையுடையரானார். 
சோழனக் காண்டற்கு வேண்டும் செவ்வி பெற்றதும், பரிசிற்றுமை 
யாகத் தாம் பாடிய இப் பாட்டைப் பாடிக் காட்டினார். இதன்கண் 
மன்னே கல்ல மழையைப் பெய்ே மென கிந்து மழை இப்போது பெய்யா தொழியுமாயின், விளைநிலங்களும் தாம் முன்னே நிறைய 
விளைக்தேமென்று இப்போது விளையாது போமாயின் எவ்வுயிர்க்கும் 
இவ்வுலகில் உயிர் வாழ்க்கை யில்லையாகும்; முன்னேயும் நீ நிறையத் 
தக்தன்யாதலின் இப்போதும் அவ்வாறே தருக என எம்போலும் 
பரிசிலர் நின்னை. இரப்பர்; இரப்பராயின், நீர் முன்னர் நிறையக் 
கொண்டீராதலின் இப்போது வறிதே சென்மின் என்று சொல்லி நின் போல்வார் மறுப்பாராயின் அதுமிகக் கொடி. தாரும். தங்களை காடி வரும் இரவலர்க்கு வறுமையால் ஒன்றும் கொடுத்தற்கியலாது அவர் 
முகம் காண்பதம்கு அஞ்டு நாணி மூகமறைந்து வருந்தும் தன்மையுடை 
யோர் இனத்தைச் சோபவன் ரீ அல்லை. பகைவரை வென்றுகொள்ளா 
முன்பே அவர் அரணை நின தாகக்கொண்டு அதனைப் பரிசிலர்க்கு வழங் 
கும் பேராண்மையுடைய நீ இரவலரைப் _ புரத்தல் கினக்கு மேத் கோடம்குரிய சரிய கடமையாம் என வற்புறுத்தியுள்ளார். 

கழிந்தது பொழிந்தன வான்கண் மாறினும் 
தொல்லது விளைந்தென நிலம்வளங் கரப்பினும் 
எல்லா வுயிர்க்கு மில்லால் வாழ்க்கை 
இன்னுக் தம்மென வெம்மனோ ரிரப்பின் 

௪ முன்னுங் கொண்டிரென தும்மனோர் மறுத்தல் 
இன்னா தம்ம வியறே ரண்ணல்
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இல்லது நிரப்ப லாற்று தோரினும் 
உள்ளி வருகர் ஈசையிழப் போரே 
அனையையு மல்லை நீயே யொன்னார் 

௧௦ ஆரெயி லவர்கட் டாகவு நுமதெனப் 
பாண்கட ஸிறுக்கும் வள்ளியோய் 
பூண்கட னெக்தைநீ யிரவலர் புரவே. 

திணையுந் துறையு மலை, சேரமான் பாமுளுரேறி ந்த சோழன் தெய்தல்ற்கானர் 

இளத்சேட் சென்னியை ஊன்பொதி பசுங்குடையார் பாடியது. 

உரை : கழிற்கது பொழிக்தென - கழிக்க காலம் பெய்த 

னெனக் ௧௫௬; வான்கண் மாறினும் - மழை பெய்யாது மாறி 

னும்; கொல்லது விளைகதென - முற்காலத்து விளைக்தேனெனக 

கர௫.இ; நிலம் வளம் கரபபினும் - கிலம் விலாவை யொரழியினும்; 

எல்லா உயிர்க்கும் வாழககைஇல் - எல்லா வுயிர்கட்கரும் உயிர் 

வாழ்க்கையில்லை. அ, தபோ இன்னும் கும்மென எம்மஷனோர் 

இரப்பின் - இன்னமும் எனக்குப் பரிசில் தாருமென்று சொல்லி 

எம்போல்வார் இரப்பின், முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோச் 

மறுத்தல் இன்னாது - அவர்க்கு முன்னும பரிசில் கொண்டீ 

ரென்று நும்போல்வார் மறுத்கல் இன்னாது; அம்ம - கேளாய்) 

இயல்தேோர அ௮ண்ணால - இயற்றபபட்ட தேரையுடைய ௮ண் 
ணலே; இல்லது கிரப்பல் ஆத்ருதோரினும்-இல்லா.த பொருளை த 
கேடி. கிரப்பமாட்டாது வறுவியோரினும்; உள்ளிவருகர் ஈசை 

இழப்போ - அவராற் பரிசில் நினைந்து வரப்படுவார் கொடா 
ராயின் அவவிரபபோரால் கச்சப்படும் இன்பத்தை இழப்பர்; 

அனையையும் அல்லை கீ - தம் வறுமையாற் கொடுக்கமுடியாமை 

யின் மாணி அவரெதிர் மக கோககமாட்டாது. இன்பமிழககும் 
மாக்தா் தன்மையையு மல்லை நீ, இறந்துபடுவை; ஒன்னார் 
Borde அவர் கட்டாகவும - பகைவரது fins அரண் 

அவரிட தத, தாகவும அதனை அழிகுதுக் கொள்ளுவ கன் முன்னே; 

நுமது எனப் பாண்கடன். இறுக்கும் வள்ளியோய்-நும்முடைய 

தெனப் பாணர்க்முக் கடனாகல் கொடுக்கும் வென்றியோடு டிய 

வண்மையையுடையோ.. யாதலான்; எந்தை - எம். இறைவ; 

நீ இரவலர் புரவு உடன் பூண் - நீ இரப்போரைப பாதுகாது தலை 
முறைமையாகப் பரிகரிப்பாயாக; எ-று. 

அனையையுமல்லை யென்பதற்கு இரவலர் வேண்டுமளவும் பாணி 
யாது முன்னேயஸணித்தலின், நசையிழப்போர் தன்மையையுடையா 
யல்லை யென்றுமாம். எம்மனோரென்றது பிறரை கோக்கியன்றென 
வணர்க.. “பொழிந்தென)”' **விளைக்தென””* என்பனவற்றை வினை 
யெச்சமாக்க மாறினும் சரப்பினுமென்னும் வினையோடு முடிப்பிலு 
அமையும்.



௬௦ புறநானூறு 

விளக்கம் : வான் கண்மாறுதலாவ.து மழையாகிய கண்ணோட்ட 

மின்றி யொழிதலாதலின் வான் கண்மாறினும் என்றதற்கு மழை 

பெய்யாது மாறினும் என்றார். sear, ஈண்டு ஈச்சப்படும் இன்பங் 

குறித்து நின்றது. அையையுமல்லை யென்றதம்கு ஏது இதுவென்பார், 

“வறுமையாம் கொடுக்க மூடியாமையின் நாணி”! என்றும், சாணத்தால் 

“அவரெதிர் முககோக்கமாட்டாது?' என்றும், உள்ள சன்மையைக் 

குறிப்பாராய், '*இறந்துபடுவை'' யென்றும் உரைகாரர் கூறினர், 

ஆகவே, நீ பெரிதும் மானமுடையை யென்றுராயிற்று, எம்மனோ 

ரென்றது, தன்னைப் பிறன்போழ் கூறும் குறிப்பிற் மதல் தோன்ற, 

எம்மனோர் என்றது பிறரை நோக்கியன்றென வுணர்க'' என்றுரைத் 

ஜார், ஒன்னார் மதிலைக் கொள்ளு முள்பே பாணர்ச்குக் கொடுத்தலின், 

அவர் அசனைப் பெறுங்காறும் பாணர்க்குச் கடன்பட்டான் போறலின், 

பாண்கடன் என்றாரென்றுமாம். பாணர் பொருகர் புலவர் முதலாயி 

னார்க்கு வறுமை யெய்தியபோது அவர் வேண்டுவன அக்று புறந்தருதல் 

பண்டைகாளைச் செல்வர்க்குக். ato Dah குறிக்கப்பட்டிருந்தது. 

செல்வர் அது செய்யாவழி, வறியோரது வறுமை மெல்வர்பால் பகை 

மையுணர்வை யெழுப்பிச் செல்வரது ெல்வ வருவாய் கெடிகற்கேற்ற 

சூழ்ச்சியும் களாச்சியும் நாட்டில் எழுப்பிச் செல்வர் வரம்வைச் சீரழிக்கு 

மென்பசைப் பண்டையோர் Barats amin இமனுல் வீளக்க நுறு 

கிறது. 

aor, வல்விலேோரரி 

பெருங்கொடை வள்ளலாகிய வல்வில் ஓரி கொல்லிமலக் குர 

யனாய் அருளாட்ட புரிந்து வருகையில் வன்பரணர் முதலிய சான்றோர் 
அவன்பால் பரிசில் பெற்றுச் கிறப்பெய்இினர். அவருள் கழைதின் 
யானையரர். என்ற சான்றோர். ஒருகால் வல்விலோரிபால் சென்றிருக் 
தார், அக்காலத்தே பரிசிற்றுறைப் பொருளில் இப்பாட்டைப் பாடி 
னார். இதன்கண் ஈவோர்க்கும் ஏற்போர்க்கும் உள்ள உயர்வு தாழ்வு 
களை எடுத்தோதி, ஈவோர். ஈயேென்பதால் ஏற்்3போரினும் 2 5 
sagra@sé gb, ஏற்போர் கொள்ளேனென்பதால் ஈவா இம் 
உயர்ந்தவராவரென்றும் விளக்க, உண்ணும் நீரீகிலை வற்றிச் சேறுபட்ட 
தாயினும் அதனை சாடிச் செல்வோர் பலராவது போல, வரையா சகை 
யுடையோரை நாடிப் பலரும் வருவர்; வருவோர் ஒருகால் தாரம் வேண் 
டூயது பெறாவிடின், அவர் தம்மை கொர்துகொள்வதன்றிக் கொடாத 
வள்ளியோரை கோவார் என்று குறிக்கின்றார். 

  

சழைதன்யாசளயார் என்ற இச்சான்றோரின் இயற்பெயர் தெரிக் 
gag, யரரீனயைக் கழைதின்யானையெனச் அிறப்பிக்; ஈயங்கண்ட 
சான்றோர் இவரை இச் சிறப்புப்பெயரீட்டு வழங்கினர். இவர் பாடிய 
பீற பாட்டுக்கள் கிடைக்கவில்லை, 

சயன விரத்த லிழிக்தன் றதசினதிர் 
ஈயே னென்ற லதனிது மிழிந்தன்று ; 
கொள்ளெனக் கொடுத்த லுயர்ந்தன் றதெ£இர் 
கொள்ளே னென்ற லதனினு முயர்ந்தன்று 
தெண்ணீர்ப் பரப்பி னிமிழ்திரைப் பெருங்கடல்
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உண்ணா ராகுப நீர்வேட் டோரே 

ஆவு மாவுஞ் சென்றுணக் கலங்கச் 
சேறொடு பட்ட சிறுமைத் தாயினும் 

உண்ணீர் மருங்கி னதர்பல வாகும் 
௧௦ புள்ளும் பொழுதும் பழித்த லல்லதை 

உள்ளிச் சென்றோர்ப் பழியல ரதனாற் 

புலவேன் வாழிய ரோரி விசம்பிற் 
கருவி வானம் போல 
வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே. 

திணையும் துறையு மலை. வல்வில் ஓரியைக் கழைதின்யாளையார் பாடியது. 

உரை; ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று-இழிந்கோன் கூறு 
முல் ஈ எனச்சொல்லி யிரத்தல் இழிந்தது; ௮தன் எ.இர் ஈயேன 
என்றல் - ௮வ்வீயென்றகன் ௪.இர் ஈயேன் என்று சொல்லி 

மறுத்தல்; ௮கனினும் இழி கன்று - அவ்விரக்தலினும் இழிஈ 
கு; கொள் எனக் கொடுக்கல் உயாக்கதன்னு - ஒருவன் இரப 

பதன் முன்னே அவன் குறிப்பை முகத்தான் உணாந்து இதனைக் 
கொள்வாயாக என்று சொல்லிகு தான் இரந்து கொடுத்தல் 

ஒருவற்கு உயர்ந்தது; அகன் ௪இர் கொள்ளேன் என்றல் - 
௮.தனை அவன் அவ்வாறு கொடுப்ப அகன் எதுார்கொள்ளே 
னென்று சொல்லி மறுகு தல்; அகனினும் உயர்ந்தன்று - HF 
கொடையினும் உயர்ந்தது; கெெள்கீர். பரப்பின் இமிழ்திரைப் 
பெருங்கடல் - தெளிந்த நீரப்பரப்பான் ஒலிக்கும் இரையை 
புடைய பெரிய  கடல்கீரை, உண்ணாராகுப நிர்வேட்டோர் - 

உண்ணாராவர் தண்ணீரை விரும்பினோர்; ஆவும் மாவும் சென் 
அணக்கலங்க - ஆவும் மாவும் சென்று கீரையுண்ணக் கலங்கி; 

சேறொடுபட்ட சிறுமைக்காயினும் - சேற்றொடுகடிய சிறு 
மையை யுடை தே தயாயினும்; உண்ணீர் மருங்கின் அகர் பல 

வாகும் - உண்ணு நீரையுடைய காழ்ந்தவிட கதுச் செல்லும் வழி 
பலவாகும்; புள்ளும் பொழுதும் பழிகுகல் அல்லை - தாம் 
புறப்பட்டுச் செல்லபபட்ட வழியிட கீது அப்பொழுது செய்யும் 

yor நிமித்த கதையும் புறப்பட்ட முழுக கக்தையும் பழித்த 
லல்லது; உள்ளிசசென்றோப் பழியலர் - தாம் பரிசில் பெறக் 
SBF செல்லப்பட்டோரை அவர் ஈகுதிலராயினும் பரிசிலா 
பழியார்; அதனால் புலவேன் - அகுனால் நீ எனக்கு இன்னை 

யாயினும் வெறேன்; வாழியர் ஓரி-வாழ்வாயாக ஓரி) விஎம்பில் 
கருவி வானம்போல - ஆகாய த்தின்கண் மின் முதலிய கொகு 
இயையுடைய மழைபோல; வரையாது சுரக்கும் வள்னியோய



SQ பு றகானுூனறு 

கின்னே - யாவர்க்கும் எப்பொருக£யும் வரையாது வழங்கும் 
வண்மையையுடையோய் கின்னை; எ.து 

துரி, வள்ளியோய், பரிசிலர் புள்ளும்பொழுதும் பழித்தலல்ல.து உள்ளிச் சென்றோர்ப் பழியலா்; அதனால் யானும் சின்னப் புலவேன், 
வாழியர் எனச் கூட்டுக, 

மேற்கூறிய இரத்தல் மூதல் நான்கிற்கும் சயென இரத்தலால் இழிவுபெம்று, கொள்ளேன் என்னும் உயர்வு யான் பெற்றிலேன் ஏன் பதாஉம், அவ்வாறு இரப்பவும், ஈயேன் என்று போலப் பரிசில் நீட்டித் தலால் உள்ள இழிபுபெற்று, கொள்ளெனக் கொடுக்கும் உயர்ச்சி நீ பெற்றிலை யென்பதூஉம் கருத்தாகக் கொள்க. இதனால் ஈயேனென் அம் இமிபினும் கொள்ளெனக் கொடுக்கும் உயர்பினும் கினக்குத் தக்க தறிக்து செய்யென்பது கூறினாராம். 

“பெருங்கடல் உண்ணாராகுப நீர்வேட்டோர்!! என்பதனாம் செல் வரேயாயினும் வள்ளியோரல்லார்பாற் செல்லேனென்பதாஉம், **உண ணீர் மருங்கின் அதா்பல வாகும்!” என்பதல் நீ வள்ளியை யாகவின் நின்பால் வர்தேன் என்பதூஉம் கொள்ளப்படும். 
விளக்கம்: ஈயென இரத்தலும், ஈயேன் என மறுத்தலும் இ. வென்றும், இரப்போர் குறிப்பறிச்து கொள்ளெனகச் கொடுத்தலும், கொடுத்த வழிக் கொள்ளேன் என மறுத்தலும் உயர்வு என்றும் எடுத் தோதுி இவ்விரண்டனுள் ரீ விரும்புவதொன்றனைச் செய்க என ஆசிரியர் கமைதின்யானையரர் வல்விலோரிக்குக் கூறுகின்றார். இரச் திலின் இழிவு விளங்க இழிஈதான் கூற்றால் ஈயெனச் சொல்லீ யிரத் தல் இமிர்ததென்றார், 'ஈயென் இளவி யிம்ர்தோன் கூற்றே?! (தொல். எச்ச... 49) என்பவாகலின், இழிவு பயக்கும் இன்மைச் சொல்லைச் சொல்லி யீரப்பார்க்கு இன்மையுண்மையான் இரத்தலாலுண்டாகும் இஹழிவன்றிப் பிறிதில்லை; ஈயேனென்ன மறுக்கும் செல்வர்க்குத் தாமுடைமையை மழைத்துப் பொய்ம்மொழிந்து, அவ்வின்மைச் சொல்லாம் பிறக்கும் இழிவையும் 3மற்கொண்டு அதனைக் கூறி மறுத் தலால், இலன் என்னும் எவ்வம், பொய்ம்மொழியால் உளதாகும் இலிதகவும் ஆய மிக்க இழிவு உண்டாதல் பற்றி, “ஈயேனென்றல் அதனினும் இழிக்தன்று"' என்றார். ஏற்பார்பால் ஈயென்றும் செரல் பிறவாமையின், கொள்ளெனசீ சொல்லிக் கொடுத்து ஏற்.பிப்பதால், செல்வர்க்குப் பிறர்பால் உளதாகும் இழிவை மறைத்து iby ger புகழ் உண்டாகி உயர்வு தருதலின், “கொள்ளென க் கொடுத்தல் உயரீந் தன்று'' என்றார். தான் இரச்து கொடுத்தலாவது ஏற்பாரைத் தான் பணிந்து நின்று தான் கொடுப்பதை ஏற்பித்தல்; இப்பணிவு செல்வர்க்குப் பெருஞ் செல்வமாம் கிகைமையின யுடையதென த் திருவள்ளுவர் கூறு வர். கொள்ளேன் என்பதாம் பிறக்கும் பெருமிதம், கொடுக்கப்படும் பொருள் பிறர்க்குக் கொடுக்கப்பட்டுப் பயன்படுமா றால் பிறக்கும் புகழினும் தான் உரிமையெய்தி மேம்படுதலின், “அதனினும் உயரச் தன்று” என்றார். இறுமை, ஈண்டு ஈர் ABST 50. உண்ணீர் மருங்கு, பலரும் நீர் குறித்துச் செல்லு தலால் வழிபல வுடையதாம், தாழ்ந்த விடத்தே நீர் நிற்குமாகலின், மருங்கு தாழ்ர்தவிடமாயிற்று, கொடுப் Curt கொடாராதற்கும் கொடை மறுத்தற்கும் காரணம் புள்ளும் பொழுதுமேயெனக் கொண்டு பழித்தொழிவ தன்றி, பரிரிலர் செல் வரைப் பழிப்பதிலர் என அவரது இயல்பு கூறுமாற்றுல் உயர்த்தக்



மூலமும் உரையும் SB. 

கூறினா. இணி, ஆரியர் நச்ஞர்கஇனியார், “சயென இரத்த 

லென்னும் புறப்பாட்டினுள், தெண்ணீர்...வேட்டோரே யென்றவழி 
நின்செல்வம் கடல்போற் பெரிதேனும் பிறர்க்கு இனிதாய் நுகரப்படா 
தென வசையைச் செம்பொருளாகாமற் கூறியவாறு காண்க”! 
(தொல், செய், 146. உரை.) என்பது ஈண்டு கோக்கத்தக்கது. 

  

௨௦௫. கடியதெடுவேட்டுவன் 

வேட்டுவனெனப் பொதுப்பெயராற் கூறப்படினும், இத்தலைமக 
னது இயற்பெயர் நெடுவேட்டுவன் என்பதாம். க யமென்பது நெடு 

வேட்டுவனது ஊர்; இது கோடைமலைக்கடியிலுள்ளது. இவ்வூர் பிற் 

காலத்தே ஈன்னியார் என்னும் சான்றோர் பிறந்து விளங்குதற்கு இட 
மாய் விளங்கிற்று. அச்சான்றோர் கடியான்னியார் எனப்படுவர். அவர் 
எழுதிய செய்யுளிலக்கண த்தைப் பேராசிரியரும் யாப்பருங்கல விருத்தி 
யுரைகாரரும் மேற்கொள்ளுகின்் மனர். (தொல். செய், 101; யாப். விரு. 
செய். 8) இவன் தன்னைத் நுணைவேண்டியவர்க்குப் பெரும்புகலாஐ, 
ஆசரவு நல்குபவன்; பகைத்துப் பொரக்கருதுவாரை அவரீ வலீயறுசத் 
துச் கருத்தழிவிக்கும் கஉட்டாண்மையுடையவன். கொடைவண்மையால் 
இவன்பால் பரிசிலர்கட்கு மிக்க தொடர்புண்டு. அதனால், கடலுக்குச் 
சென்ற மூஇல், நிர் பெற்றன்றி வாராதவாறுபோல, இம் நெடுவேட்டு 
வனைக் காணும் பரிசிலர் இவனது கொடைரலத்தைப் பெற்றன்றிப் 
பெயர்ந்து போகாரென்னும் பெருமை இவனுக்குப் பிறங்கியிருந்கது. 
கோடைமலை இவனுக்கு உரியது. இக்காலத்த மதுரைகாட்டில் 
கோடைக்கானல் என்ற பெயரால் சிறப்புற்று விளங்கும் மலையே இக் 
கோடைமலை. கோடைக்காலத்தில் வேனில்வெம்மை பொருது 
செல்லும் செல்வமாக்கட்கு இக் கோடைமலை இன்னும் பெருந்தட்பந் 

தீந்து இன்புறுத்தி யிலங்குகிறது. 
இக் கோடைமலைத் தொடராகய பழனிமலைத் தொடரின் வட 

சார்க் குன்றாகிய முதிர மலைக்குரிய குமணனப் பாடிச் சிறப்பெய்திய 
பெருக்தலைச் சாத்தனார். ஒருகால் இவனைக் காணச் சென்றார். பெரும் 
கலை யென்பது சாத்தனாரது ஊர், அது கொங்குநாட்டில் உளது. இக் 
நெடுவேட்டுவனுடைய புகம் சாத்தனார்க்கு இன்பற் தந்தது. இவனைப் 
பாடிவந்த பரிசிலர் களிறும் பொருஞம் பெற்றுச் செல்லும் சிறப்பு 
இவர்க்குப் பேருவகையளித்தது. கடிய நெடுவேட்டுவன் எக்காரணத் 
தாலோ இச் சாத்தனார்க்கு வேண்டும் பரிசிலைத் தந்து விடைதராது 
நீட்டிப்பானாயினன். அவன் கருத்தறியாத சாத்தனார்க்கு வருச்தமூண் 
டாயிற்று. “வேட்டுவ, முடிவேந்தர்பாற் சென்றால் அவர்கள் கொடை 

யில் விருப்பின்றி, ௮ வேண்டிவரும் பரிசிலர்க்கு நீட்டி த்து ஈல்குவ.து 
இயல்பு. அதனையறிச்தே எம்போலும் பரிசிலர் அவர் விருப்பின்றி 
நல்குவதை விரும்புவழில்லை. நின்பால்வரும் பரிசிலர், கடற்குச் 
சென்ற முகில் நீரின்றிப் பெயர்ந்து செல்லாகதுபோலப் பரிசிலின்றிப் 
போவது கண்டிலேன்; இன்று யான் பரிசிலின்றி வறிது செல்லுமாறு 
நீட்டித்தனை; யான் வருந்தும் மனத்தோடு செல்கன்ேளாயினும், நீ 
வருத்தமின்றி வாழ்வாயாக! என்ற கருத்துப்பட இப்பாட்டைப் 
பாடினார். aoe 

முற்றிய திருவின் மூவ ராயினும் 
பெட்பின் றீதல் யாம்வேண் டலமே



௬௪ புறகானூறனு 

ain aban தணிந்த விரைபரிப் புரவி 

அர்னின் தபுத்த வாண்மிகு Sr dar 
வெள்வீ வேலிக் கோடைப் பொருக 

சிறிடவும் பெரியவும் புழைகெட விலங்கிய 
மான்கணந் தொலைச்சிய கடுவிசைக் கதகாய் 

சோன்சிலை வேட்டுவ சோயிலை யாக்கி 

கடல்வயிற் குழமீ இய வண்ணலங் கொண்கு£ 
நீரின்று பெயரா வாங்குச் தேரொ 

டொளிறுமருப் பேந்திய செம்மற் 

களிறின்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே. 

திணையும் துறையு மலை. கடியநெடுவேட்டுவன் பரிசில் நீட்டித் தானப் 
பெருந்தலைச் சாத்தறர் பாடியது. 

உரை : முற்றிய இருவின் மூவராயினும் - கிறைக்க செல் 

வதுதையுடைய மூவேர் ராயினும்; பெட்பு இன்று ஈதல் யாம் 
6ேவண்டலம் - எம்மைப் பேணுதலின்றி மீ.தலை யாங்கள் விரும் 

பம்; விறல் சினம் கணிந்த - வென்றியான் உள காகிய சனம் 
தீர்க்கு, விரை பரிப் புரவி - விரைக்கு செலவையுடை க. காகிய 
கு.திரையையுடைய; உதுவர் செல் சார்வாகி - அண்சி வந்து 
அடைக்க பகைவர்க்குச் செல்லும் புகலிடமாய்; செறுவர் தாள் 

உளம் கபுத்த- அவ்வாறன்றிப் போர் செய்.பும் பகைவருடைய 
மூயற்கியையுடைய இளர்ந்த உள்ள தைகக் கெடுத்த; வாள் மிகு 

கானை-வாட்போரின் மிக்க படையினயுடைய; வெள்வீ வேலிக் 

சீகாடைப் பொரு - வெள்ளிய பூவையடைகத்தாகிய முல்லை 
வேலியையுடைய கோடை யென்னும் மலைக்கு த் கலைவ; சிறியவும் 

பெரியவும் புழைகெட விலங்கிய - சிறியனவும் பெரியனவமாகிய 
புழைகளைப் போக்கற விலக்கிய) மான்கணம் கதெொலைச்சிய - 
மானினது இரட்சியைக கொலைத,க; கடுவிசைக் கதநாய் கோண் 

Ai வேட்டுவ - கடிய செலவையுடைய அினமிக்க காயையும் 

வூலிய வில்லையுமுடைய வேட்டுவ; 'கோயிலையாகுக ~ டூ கோயின்றி 

யிருப்பாயாக; ஆர்கலி யாணர்த் தரிஇய - இடியினது மிக்க 
ஓசையையுடைய புதுப்பெயலைக் தரவேண்டி, கால் வீழ்த்துக் 
கடல்வமின் குழிஇய - கால்வீழத்துக் கடலிடக?த இரண்ட; 

அ௮ண்ணலங் கொண்மூ - கலைமையையுடைய முகில்; BAe oy 

பெயரா ஆங்கு - நீரினறி மீளாதவாறுபோல); பரிசிலர் கடும்பு - 
பரிசிலாது சுற்றம்; தேரொடு ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல்



மூலமும் உரையும் ௪௫ 

களிறு இன்று பெயரல - தேருடன் விளங்கிய கோடுயச்க்கு 

தலைமையையுடைய களிற்றையின்றி மீளா: எ-று. 
புரவியையுடைய விறற்சனம் தணிந்த உறுவரென இயையும்.செல் 

சர.ர் வாகித் தகாளுளம் தபுத்த பொருந என இயையும். புழைகெட 

விலங்கிய நகாயென இயையும், 
வெள்வீ யென்றது அதனையுடைய முல்லையை, மூவராயினும் 

என்ற உம்மை சிறப்பும்மை, கோடைப் பொருக. வேட்டுவ. பெட்பின் 
றீதல் யாம் வேண்டலம்; பரிசிலர் கடும்பு களிறின்று பெயரல; நீ 
கோயிலையாகுக வெனக் கூட்டுக, 

யான் களிறின்றிப் பெயரா நின்றேனென்பது கழுத்தாகலின். 
கோயிலையாக வென்பது இகழ்ச்ூக்குறிப்பு, புழை கெட விலங்கி 
மியன்பதாஉம் பாடம். 

விளக்கம்: முற்றுதல், நிறைதல், வென்றி யெய்துங்காறும் னம் 
தணியாது நின்று பொருதவர் அவ்வென்றி யெய்தியபின் தணிதளின், . 
விறல் சினம் தணிந்த உறுவர் என இயையுமென்றார், இவ்வியல்பி 
மோரும் தமது மாட்டாமையுணர்ந்து புகலடைதற்குரிய பெருமை நெடு 
வேட்டுவற் குண்டென்பார்; ““உறுவர்செல் சார்வாகி'' யென்றார், தாள் 
மூயற்கி குறித்ததாகலின், தாள் உளம் என்றதற்கு முயற்சியையுடைய 
Goats உள்ளம் என்று உரைத்தார். கோடை மலை வெள்ளிய 
முல்லைப் பூவாற் புகம் மிக்கதாகலின், ““வெள்வீயென்றது அதன 
வுடைய முல்லையை'' யென்றும், வெள்வீவேலி யென்றதகற்கு வெள்ளிய 
பூவையுடைத்தாகிய முல்லைவேலி யென்றும் உரைத்தார். பரிசிலர் 
கடும்பு களிறின்று பெயரல வென்றது, யான் களிறின்றிப் பெயரா 
கின்றேன் என்பது குறிப்பாய்ப் பெறவைத்து நிற்கிறது. ““நோன்சிலை 
வேட்டுவ'' என்றவர் நீ நீடுவாழ்க என வாழ்த்தாது கோயிலையாகுக 
என்றது, பரிசிலர் கடும்புபோலாது யான் களிறின்று பெயருமா று 
விடுச்குமாற்றால் என் கெஞ்சுநேரவச் செய்கின்றாய்; * நோயெல்லாம் 
நோய்செய்தார் மேலவாம்'' (குறள் ௨௨௦.) என்பவாகலின், நீ நோயுரு 
தொழிக என்று இகழ்நீது கூறியவாறாயிற்று, கலி முழக்கம்; நிறைக்க 
முழக்கத்தையுடைமை ற்றி இடியேறு ஆர்கலி யெனப்பட்டது. 
பாணர், ஈண்டுப் புதுப்பெயல் மேற்று, செம்மல், தலைமை. 

  

௨௦௬, அதிமாமான் நெடுமானஞ்ரி 
அதியமான் நெடுமான் அஞ்ச கொங்கு காட்டில் தருமபுரி யெனப் 

படும் தகடூரிலிருந்து ஆட்சிபுரிந்து வருகையில், அவனது கொடைப் 
புகழ் தமிழகமெங்கும் பரக்தஇருக்கது. கடல்நோக்இச் செல்லும் கள் 
போலப் புலவரும் பாணரும் பொருஈரும் கூத்தருமாய பரிசிலர் 
பலரும் அவன நோக்வெந்து பரிசில் பெற்றுச் சென்றவண்ணம் இருக் 
தனர், அக்காலத்தே சமிழகத்தே முடிவேந்தர்களையும் வேள்பாரி 
முதலிய வள்ளல்களையும் பாடிப் புகழ்கிறுவி நிலவிய இளவையார்க்கு 
அதியமானது புகழ் செவிப்புலனாகியதும் அவனக் காணவேண்டு 
மென்ற விருப்பம் எழுந்தது, வழக்கம்்போலப் பரிசிலர் உடன்வர 
ஒளவையார் தகடருக்குச் சென்றார். புகழ் வள்ளலாகிய அதியமானும் 
ஒளவையாருடைய புலமை நலமும் மன நலமும் கேள்வியு ற்றிருக்கான். 
ஓளவையார் தன் பெருமானக்கு வரப் பெற்றதும், அவரைச் சின்றனை 
தன்றே இருத்தவேண்டி, உடன்வக்க பரிசிலர் வேண்டும் பரிகிஐ 
கல்கி விடுத்தான். எத்.துணைச் சிறந்த புலவராயினும் ஒருவரது உள்ளத்
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இன் உள்ளே நிகழும் எண்ணங்களை அறிவது அரிகன்றோ? அதியமான் 
கருத்தறியாச ஒளவையார் அவன் பரீசில் நீட்டிப்பது குறித்து மனத்தே 
கவலையு pot. ஒருநாள் அவனைக் கண்டு தமது கருத்தை யறிவித்து 
விட்டு விடைபெற நினைத்தார். அவனது செவ்விபெறுவது அரித௱ 
பிற்று, பெருமனையில் உள்ளார் அணைவரும் ஓளவையார்பால் பெரு 
மதிப்பும் பேரன்பும் கொண்டு ஓழுகனெர். வாயில்காவலர் மூகுல் 
அமைச்சர் ஈறாக அனைவரும் ஓளவையாரைப் பேணிச் சறப்பித்தா 
சாயினும், அவர்க்குமட்டில் மனக் கவலை நீங்கவே இல்லை. அதிய 
மானது செவ்வி பெறவேண்டி ஓளவையார் முயலும்தோறும் வாயில் 
காவலர் அன்பமைந்த சொற்களால் அவர் கருத்து கிறைவுருதவாறு 
செய்கொழிர்கனர். உடைக்க மனத்தரா௫ய ஓளவையார், வாயில் 
காவலரை கோரக்கினார் : அவர்கட்குத் தலைவன் முகத்தைப் பரக்க 
விழித்து நோக்கினார். அவனோ அவர் மனரிலையை யறியாறாயினன், 
ஒளவையார் உள்ளத்தில் வெம்மையுண்டாயிற்று. அனால் சில சொற் 
கள் அவர் வாயிலிருக்தெழுக்கன. அச்சொழ் கூட்டம் ஒரு பாட்டா 
யிற்று, அதுவே இப்பாட்டு, இதன்கண், *வாயிலோனே, நீ எப் 
போதும் பரிசிலர் பரிசிற்கு வருந்தும் வாழ்க்கையுடைய ரென்பதறிக் து 
அவரீக்கு அவ்வாயிலை அடைப்பதில்லை. ஆயினும், என்மாட்டு வாயிலை 
யடைக்கின்றாம்.. இது கின் செயலன்றென்பதை அறிவேன். நின் 
திலைமகனான அதியமான் ஓன்று, சன் தகவடைமையை அறியானக 
வேண்டும்; அன்றி என் தரத்தை அறியானாகவேண்டும், அறிவும் புகழு 
மூடைய வேள்பாரி முதலிய நல்லோர் இறந்தசனால், இவ்வளமிக்க 
Lesh ao sri விடவில்லை. யாங்கள் எத்திசையேஇனும் எங்கட்குச் 
சோறு குறை கிடையாது. சோறொன்றே யான் வேண்டுவது என 
எண்ணி எனக்கு விடைதர நீட்டிப்பது விழுமிதன்று'' என்று அவர் 
a gamer. இம் நிகழ்ச்சிக்குப் பின்புநான் அதியமான், ஒளவைக்கு 
நெல்லிக்கனி தந்ததும், தொண்டைமானுழைக் தாது வீடுத்ததும் 
பிறவும் நிகழ்ந்தன. 

வாயி லோயே வாயி லோயே 
வள்ளியோர் செவிமுதல் வயங்குமொழி வித்தித்தாம் 

உள்ளியது முடிக்கு முரனுடை யுள்ளத்து 
வரிசைக்கு வருக்்.துமிப் பரிசில் வாழ்க்கைப் 

இ பரிசிலாக் கடையா வாயி லோயே 
கடுமான் றோன்ற னெடுமா னஞ்சி 

தன்னறி யலன்கொா லென்னறி யலன்கொல் 
அறிவும் புகழு முடையோர் மாய்ந்தென 

வறுந்தலை யுலகமு மன்றே யதனாற் 
௧௦ காவினெங் கலனே சுருக்கினெங் கலப்பை 

மரங்கொஃ றச்சன் Daa Aap yt 
மழுவுடைக் காட்டகத் தற்றே 
எத்திசைச் செலினு மத்துசைச் சோறே, 

திணையும் துனிறயு மனை. அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி பரிசில் நீட்டித்தானை 
ஓகலையார் பாடியது.



மூலமும் உரையும் சள 

உரை: வாயிலோய் வாயிலோய் - வாயில் காப்போய் 
வாயில் காப்போய் ; வள்ளியோர் செவிமுகல் வயங்கு மொழி 
off 6 @ - வண்மையுடையோரது செவியிடக்தே விளங்கிய சொத் 
களை விதைத்து) தாம் உள்ளியது முடிக்கும் - காம் கினைந்த 

பரிசிலை விளைக்கும் ; உரன் உடை உள்ள கீது - வவியையடை 5 

காகிய கெள்சினையுடைய /) வரிசைக்கு வருந்தும் இப்பரிசில் 
வாழச்கைப் பரிசிலர்க்கு - மேம்பாட்டிற்கு வருந்தும் இப்பரிக 
லான் வாழும் இல்வாழக்கையையுடைய பரிசிலர்க்கு, அடையா 
வாமிலோய் - அடையாகு வாயில் காப்போய் ; கடுமான் தோன் 
றல் - விரைந்த குகிரையையுடைய ரகுருலாகிய 7  நெடுமாண் 

AGA - நெடுமானஞ்சி தான ;) கன் அறியலன் கொல்-கன் கரம் 

அ௮தியான கொல்லோ ; என் அ௮றியலன் கொல்-அ௮துகிடக்க என் 

தீரம் அறியான் கொல்லோ; அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்க் 
கென - அறிவும் புகழுமுடையோர் இறக்காராக) வறுந்துலை 
உலகமும் அன்றே - வறிய இடதக்தையுடையது உலகமும் 
அன்றே ; அதனால் - ஆகலான் ; காவினெம் கலன் - காவினேம் 
கலங்களை) ஈருக்கினெம் கலபபை - கட்டினேம் முட்டுக்களை ; 
பயாம்கொல் தச்சன் மழுவூடைக் கைவல் சிருமுர் - மரத்தைக் 
தணிக்கும் தச்சன் பய௩க மழுவையுடைய கைக்தகொழில் வல்ல 
மகார்) காட்டகதீது அற்று - காட்டிடத்துச் சென்றால் அக 
காட்டகம் பயன்படுமாறு அவர்க்கு எசு சன்மைக்து; எக்இசைச 
செலினும் அ௮த்திசைச்சோறு அற்று - எமக்கும் யாகொரு 
இசைக்கட் போகினும் அ௮க்இசைக்கண் சோறு அச்.கன்மைக்து 
eT - oF. 

கலம் யாழுமாம். உள்ள ்தையுடைய பரிசிலரெனினுமமையும். 
மழுவென்றது வாய்ச்சியை, ரறிகையுமாம். காட்டகமென்றாரேனும் 
கருதியது அதன்கண் மரமாகக்கொள்க, பரிசிலர்க்குச் Rapes, 
கல்விக்கு மழுவும், செல்லும் இசைக்குக் காடும், சோற்றிற்குக் காட்டுள் 
மரமும் உவமையாகக் கொள்க. 

விளக்கம் : பரிசிலர் சொல்லேருழவராகலின், அவர்தம் சொழ் 
களாகிய விதையை வள்ளியோர் செவியாகய புலத்தில் விதைத்துப் 
பரிசிலாகிய நெல்லை விளைவித்துக் கொள்வர் என்பது விளங்க, உள்ளி 
/து முடிக்கும் என்றதற்கு, “நினைக்க பரிசிலை விளைக்கும்! எனவுரைத் 
தார், உலகம் அறிவும் புகமுமுடையாரையே சார்ந்து மி.ற்பதாகலின், 
அவர் மாய்த்த வழி உலகம் வறுந்தலையாம் என்பது மேற்கோள். 
உலகம் வறுக்தலையன்றெனவவே, அறிவும் புகழுநூடையார் இலரல்லர் 
உளர் என்பது குறித்தவாரறும். நும்போல் வேந்தர்க்கரிதேயன்றி எமக் 
குச் சோறு அமிதன்றென்பார், “*எத்திசைச் செலினும் அத்திசைச் 
சோறு”? என்றார். கைவல் சிருர் மழுவேந்திக் காட்டுட் செல்லின். 
அவர்க்கு மரக்குறைவு இல்லாதவாறுபோல யாமும் எம் கல்விகொண்டு 
எத்திசைக்குச் சென்றாலும் எங்கட்கு உணவுக் குறைபாடு உண்டாகா 
தென்பதாம். ஆகவே, யாங்கள் வெறுஞ்சோறு வேண்டியன்று இப் 
பரிசில் வாழ்க்கை மேற்கொண்ட.அ என்பது குறிப்பு, ் 
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௧௮ புறிகாணூறு 

௨௦௭. இளவெளிமான் 

வெளிமான் என்பவன் ஒரு சிறந்த கொடைய/ னி, இவன் பெய 
சால் தமிறகத்தில் பல பகு நிகளிலும் ஊர்கள் பல உள்ளன. வெளி 
மானல்லார் என்று கல்வெட்டுக்கள் கூறுகின் ரன. இ3்வெளிமானுக்குப் 
புலவர் முகுலிய பரிசிலாபால் பெருமரப்பும் அவர்கட்கு அவன்பாள் 

பேரன்பும் உண்டு, ஓருகால் பெருஞ்சித்மிர ஒர் அறும் துயாபோக் 
கும் முூயற்சியராப் வெளிமானயடைங்தாம். அவன் துஞ்சும் காலையில் 
இருக்ரகல் ஏன் தம்பி இனவெளிமானை அலைத்து **“இலர்க்கு வேண் 
இம் iAP sega? எனப் பணித்தான். பெடருழ்சித்மிரனார் அவன் 
அுஞ்சியபின் சென்று இளவெளிமானைக் கண்டார். அவன் ஈத்துவம்றும் 
இன்பமறியா? மடவோன், செல்வத்றுப் பயன் ஈடல் என்பது அவற் 

குற் தெரியாது. புலவர்களால் இயற்றமிமும் பாணரால் இசைத் 
தமிழும் உத்குரால் மாடக் கமிமம் என்று கூள்றும் வளருவன என் 

னும் ெளிவு அ௮ம்மடவோலுக்குக் கடையா த. அறிவையும் செழும் 
கும் இவள வெளிமான் கண்ணிலும் கருதக் லும் களிக் கூத்தாடி. 

பெருஞ்சித் னர் மூன்பே ஏன் பெழுரசனர்ு. வக் 2ம் ரை அறிது 
வைத்தும் அறியாநாள்் போல அவரைப்்பார்த்மான். புலவரைக் தண் 
பார்க்குள ராகிய மூவாலர்ரீசி அவன்பால் உண்ட । கவில்லை. வருக எனச் 
சொல்லுரற்கும் அவன் வாய் வறுமையுற்ற று. இரப்பவர் என்பெறினும் 

கொள்வரெனக் ௧௬2 பீவாரைப்போலப் பொருள் சிறிது மகொணர்ந்து 
பிகொ௫ுத்நான்.. வெளிமானொனலும் பெரியொறும்குத் பம்பியென்னும் 
ரன் நகுரியையோ பெழுஞ்சித் 2 ரனாரனறு வரிசையை யோ கெரம்கிற் 
நிலன். பிபழுஞ்சித் ிரனர்க்குட் பேதுறவு பெறிகாயிற்று. “அறிவிலா 

மட 3வோ்ன யிரச்நது குற்றம்; இவப் அறிவு 2றியில் ெருட்டுவதும் 

ஈம் கடனே; அதப் பின்பு செய்வோம், “எனத் அமக்குள்பள நினைக் 
தார். இனித் ஐம்ெஞ்சில் எழுந்து சிவப்பை it OG,” /ஈஸஞ்சே அருஇல் 
இருப்ப இழகண்களால் கண்டு வைத்தும் காணா 3ப!ல் மூகங் கசந்து 

நல்குவார் ஈல்கும் பரிசில் பெரிதாயினும், பளாளர் விரும்பார். வரு 
கென வரவேறறு ஈல்குவது சிறிதாயினும் ஏற்றல் ரச்கது?; அதுவே 
கம் வரிசைக்கும் GS. வரிரசையுடைய நமக்கு உளதநம் பெரிது; நம்மை 
விரும்பியேற்றுப் பேணும் பெரியோர் பலர் உளர், ஆளிபோல மீளிமை 
குன்றாத செஞ்சே, நீ உள்ளம் உடையற்க. கனீயாம பழங்கருதி உழல் 

பவர் யாவரும் இராரீ; எழுக, வேறிடஞு செல்வம்” என மொழிக்து 
கொண்டார். அறேடமையாது, எடுத்தார் ஏட்டையும் எழுத்தாணி 
யையும், தாம் தம் நெஞ்சொடு சொந்தவற்றை யெழுதினா்; அமு 
சிறக்க பாட்டாயிற்று. அப்பாட்டு இது. 

  

  

   

  

எழுவினி கெஞ்சஞ் செல்கம் யாரோ 
பருகு வன்ன வேட்கை யில் வி 
அருகிற் கண்டு மறியார் போல 
அகனக வாரா முகனழி பாசில் 
தாளி லாளர் வேளா ரல்லர் 
வருகெனல் வேண்டும் வரிசை யோர்ச்கே 
பெரீதே யுலகம் பேணுகர் பலரே 

மீளி முன்பினாளி போல 

 



மூலமும் உரையும் ௧௯ 

உள்ள முள்ளவிந் தடங்காது வெள்ளென 
கோவா தோன்வயிற் றிரங்கி வாடி 
வாயா வன்களனிக் குலமரு வோரே. 

திணையும் நுறையுமவை. வெளிமான் துஞ்சியபின் அவள் தம்பி Barak 
மானைப் பரிசில் கொடுவென, அலன் சிறிது கொடுப்பக் கொள்ளாது பெருஞ்சித்திரனர் 
பாடிபறு. 

உரை : கெஞ்சம் எழு இனி செல்கம்-எம்முூடைய கெள 

௪சமே எழுக்இருபபாயாக, இனி யாம போவேமாக; பருகு அன்ன 

வேட்கை இல்வழி - கண்ணாற பருகுவது போலும் விருப்ப 
மில்லாகவிட த்து ; அருகம் கண்டும அறியார்போல - தம்மருகே 

கண்டுவைக்கும் கண்டறியா சார்போல ;  அகன்கக வார 

உள்ளம் மகிழவாரா௯ு; முகனழி பரிசில் - தம் முகமாறிக தரப் 

பட்ட பரிசிலை; கானிலாளா-பிறிகோரிட கதுச செல்ல முயலும் 
முயற்சியில்லாகோர்; வேளாரல்லர்-விரும்பாரல்லர்; வருகெனல் 

டவண்டும் - இங்கனம் வருவிரராகவென்று எகுர்கோடல் 
டவண்டும்; வரிசையோர்கமு - கரமுடையோர்க்கு) பெரிதே 
உலகம் - பெரிது உலகம்; பேணுகர் பலர் - விரும்புவோரும் 
பலர்) மீளி முன்பின் அளிபோல - ஆதலால் மறம் பொருக்கய 
வலியையுடைய யாவியை யொபபடி உள்ளம் உள்ளவிக்து அடச் 
காது - உள்ளம் மேழகோளினநிக் தணியாது ; வெள்ளென - 

கண்டோர். யாவர்சமும் தெரிய) கோவாகோன்வயின் இரங்கு - 

கும்மைக் சுண்டு இரங்கா தவனிட தத கின்று இரங்கி ; வாயா 
வன்கனிக்கு உலமருவோர் யாரோ - உள்ளுறககனியாகு வலிய 

பழத்தின் பொருட்டுச் சழல்வோர் யார்தாம் et - mM. 

வன்கனியென்றது கெஞ்சு நெ௫ழ்ந்து கொடாது பரிகிலை. உலமர 
வும் அலமரல் போல்வதோர் உரிச்சொல், வாயாவன்களிக்கு உலமரு 
வோர் யாரோ, கெஞ்சமே உள்ளம் உள்ளவிர் நுடங்காது யாளிபோல 
இனி எழுவெனக் கூடி வினைமூடிவு செய்க. வரிசையோர்க்கு யாளி 
போல உள்ளம் உள்ளவிக்கடங்காது என முற்றாக்கி யுரைப்பாருமூளர்., 

விளக்கம் :--முகனழி பரிசிலைத் தாளிலாளார் விரும்பியேற்பரீ2 
தாளாளர் அப்பரிசிலை விரும்பாது, வருகென எதிர்கோடலை விரும் 
yor; அவர் வரிசையுடையோ/2 அவர்க்கு உலகம் பெரிது; அவரைச் 
பேணுவோரும் பலர்; ஆதலால், கெஞ்சே. நீ, உள்ளம் உள்ளவிக்தடங் 
காமல், இனி எழு. செல்கம்; எவரும் வெள்ளென, வன்கனிக்கு உல 
மருவாரல்லர் எனக் கொள்க. இணி வரிசையோர்க்கு உலகம் பெரிது? 
அவரைப் பேணுவோரும் பலர்; அவரது உள்ளம் உள்ளவிந்தடங்கா து? 

அதனால் இனி எழுக செல்கம்; வன்கனிக்கு உலமருவோர் யாரும் 
இல்லை என உரை கூறுவதும் பொருந்தும் என்பார், “ வரிசையோர்க்கு 
. ..பறைப்பாருமுளர்'' என்றார். அன்புவழிப்பட்ட ஆர்வ மோக்கம்., 
கோக்கப்படும் பொரு எடுத்துப் பருகுவதுபோலும் இயல்பிற்று 
மென்றற்குச் சான்றோர் அதனைப் “*பருகுவனன நோக்கம்?” என்ப. 
சண்டுப் *பருகுவன்ன வேட்கை' யென்றுற்போலப் பிறரும் “பருகு
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வன்ன காதலுள்ளமொடு'' (அகம். ௬௬௧௯) என்பது காண்க. அருகிற் 
கண்டும் அறியார்போல் ஓழுகுவது செருக்கன்பால தாய்ப் பரிசலரை 
இகழ்ந்து மறுக்கும் குறிப்பிற்றாதலின், அக யெடுத்தோதி வெறுக் 
இன்றார்.  திரங்குதல், ஏக்கத்தால் உள்ளம் வெதும்பி உடல் வ௱டுதல் 
குறித்து நின்றது. கின்னைத்தவிர வேற எம்மை ஆதரிப்பார் இல்லெனக் 
கழ்தற்க என்பார், “பெரிதே யுலகம் பேணுரார் பலரே" என்றார். 

௨௦௮ அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி 

அதியமான் நெடுமானஞ்சி தகடூரில் இழுக்கையில் பெருஞ்சித் நிர 
ஞர் அவணைக் காணச் சென்றார். பெருஞ்சித்கிரனார். தமது வறுவைத் 
துன்பத்தைப் போக்குவ தொன்றே கருதித் சமது புலமை ஈலகதைச் 
செலவிடுகன்றாரென்று கருதியோ. இளவேளிமான் முதலிய இரக 
யோர் மடமை கருதாது நேர்வைத்து இழிக்தமை கடு௮அமயா தன்பால் 
அரசியல் அலுவல் மிகூரியாக இருந்சசனாுலோ எகனுலோ அதியமான் 
இவரை நேறிற்கண்டு அளவளாவ இயலா தவனாயினுன். அவள் இறக் 
பின்னும் பெருஞ்சித்திரனார் இருந்து குமணனப் பாடிப் பரிசில் பெய் 
அுள்ளாராகலின், அவனக் காணச் சென்றபோது அவன் ஒருகால் 
உ.டல்நலங் குன்றியிருர்தும் இருக்கலாம், ஆயினும் அக்கொடைவள்ளல் 
பெருஞ்சித்திரனார் வரிசை கோக்காது பரிசிலும் நல்காது விடுத்தா 
னல்லன். தன் தகுதிக்கும் புலவரது வரிசைக்கும் ஏற்ற பரிசிலை அவன் 
BAB, “இதனை அவர் கொண்டு செல்க'' என விடுத்தான். பெருஞ்சித் 
இரஞர் மானமுடைய மறக்குடியிற் பிறந்த தமிழ்ப் புலவர். பரிசில் வரக் 
கண்டதும் அவர்க்கு வருத்தம் பெரிகாயிற்று. “அறிவும் அதற்கேற்ற 

கொடையும் அழகுறக்கொண்ட இக்ச அமியமான்'' என்னைக் காணாது 
ஈல்கும் பரிகிலை யான் ஏலேன்; குன்றுகளையும் மலைகளையும் கட்ர்து 
நெடுவழி ஈடந்து பரிசிலொன்றே கருதி யான் இங்கே வர்துள்ளே 
னென்பது இக்கொடைவள்ளல் எங்ஙனம் அறிந்தான்? வருகெனல் 
வேண்டும் வரிசையுடையேனாகய என்னக் கண்ணாற்காணாமே நல்கும் 
இப்பரிசிலை யேற்றுக்கோடற்கு யானொரு வாணிகப்பரிரிலன் அல்லேன்; 
என்னை விரும்பி வருகென எதர்கொண்டு, என் புலமையளவும் கண்டு, 
பின் எனக்கு கல்கும் பறிசில் மிகச்சிறிதாயினும் “எனக்கு அது மித்த 

இன்பச் தருவதாம்'” என்று பாடிவிட்டார். அதியமான் மனங்கனிந்து 
நேரிற் கண்டு பிழை பொறுக்குமாறு வேண்டிப் பெருஞ்சித்திரனார து 
புலமை யன்புபெற்று உடல் பூரித்தாள். பெருஞ்சித்திரஞா் பின்பூ 
அவன் தந்த பரிசில்பெற்று விடைகொண்டு மென்றார். 

குன்று மலையும் பலபின் Deni Aus 
வச்தனென் பரிசில் கெொண்டனென் செலற்கென 
நின்ற வென்னயச் தருளி யீ துகொண் 

டீங்கனஞ் செல்க சானென் 9வன்னை 
டு யாங்கறி$ தனனே தாங்கருங் கரவலன் 

காணா இத்த விப்பொருட் கியானோர் 
வாணிகப் பரிசில னலைலேன் பேணித் 

தினையனைத் சாயினு மினிதவா் 
துணையள வறிக்து ஈல்ேர் விடினே,
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திணையும் துறையு மலை, அதியமான் நெடுமான் அத்சியுழைச் சென்ற 
பெருஞ்சித்திரஜரைக் காணாது இது கொண்டு செல்க என்று அவன் பரிசில் கொடுப்பக் 
இகாள்ளாது அவர் சொல்லியது. 

உரை : குன்றும் மலையும பல பின் ஒழிய - குன்றுகளும் 
மலைகளும் பல பின்னே கழிய ; வக்கனென் பரிசில் கொண்ட 
னென் செலற்கு - வந்தேன் யான் பரிசில் கொண்டேனாய்ப் 
போதுற்கு; என நின்ற என் ஈயந்கருனி - எனச் சொல்லிகின் ற 
என்னை  அன்புற்றருளி ; ஈதுகொண்டு ஈங்கனம் செல்க கான் 
என .- இப்பொருளைக்கொண்டு இவ்வாறு போக தான் எனச 

சொல்ல ; என்னை யாங்கறிந்கனனோ - என்னை எப்பரிசறிக் தான் ; 

SHE GH காவலன் - பகைவரால்  குடுக்தற்கரிய வேந்தன் ; 
காணாது ஈக்க இப்பொருட்கு - என்னை யழைகுதுக் காணாதே 

குந்த இப்பொருட்கு; யான ஐர் வாணிகப் பரிகிலன் அல்லேன் - 
யான் ஓர் ஊதியமே கருதும் பரிகலன் அல்லேன் ; பேணி - 

விரும்பி) இனை பனை க்காயினும் இனிது - இனைக்துகள யளவா 

பினும கன்று; அவர் துணையளவறிந்து நல்கினா விடின் - அந்தப் 
பரிசிலாது கல்வி முதலாகிய பொருந்திய எல்லையை யறிந்து 
கொடுத்துவிடின் எ. று. 

ஈங்கனம் செல்க வென்றது காணாதே அவன் சொல்லிவிட்ட வார்த் 
தையை, அவர் துணையளவறிந்து பேணி ஈல்கினர்விடின், இனையள 
வாயினும் இனிது எனக்கூட்டி வினைமுடிவு செய்க, யான் தரங்கெடப் 
பொருள்கொடு போமவனல்லேன்; அவளுயின் இதுவும் கொடு 
போவன்; நீ எனக்குத் தரமறிந்து தரவேண்டுமென்பதாம். அவர் 
துணையளவென ச் தம்மை உலகில் மேலிட்டுக் கூறினார். 

விளக்கம் : வழிச்செலவின் அருமை யுணர்த்துவதற்கு ““குன்றும் 
மலையும் பல பின்னொழிய'' என்பது கூறப்பட்டது. **நயந்தருளி,'' 
யென்றது **அன்புமிகவுடைமை”' யென்ற குற்றங்காட்டி கின்றது. 
“ என்னக் காணுதல் வேண்டா; இவற்றைப் பெற்றுக்கொண்டு செல் 
லட்டும்!” என்பதுபட கின்றவாறு தோன்ற, “எங்கனம் செல்கதான்”” 
என்றானாகக் கொள்கின்றார். தன் வரவறிந்ததுணையே பரிசில் sivas 
தன்னேடு உரையாடாதே செல்க என விடையும் விடுத்ததனால் மதி 
மருண்டமை தோன்ற, -யங்கறிந்தனனோ”' என்றார்.  '*தாங்கருங் 
காவலன்'' என்றது, என்னக் காணுமளவுதானும் இடைபெருதவன் 
என்பதும் சுட்டிகின்றதாயினும், இச்செயலால் பெருஞ்சித்திரனூர் தாங் 
கரிய மனக்கவலை கொண்டு வருந்தினமையுணர்த்தி ஙிற்பது காண்க. 
இப்பொருட்கு - இப்பொருளைப் பெற்றுச் செல்லுதற்கு, பெறக்கருதும் 
ஊகதியத்தின்மேலே கருத்துச்செலுத்துவது வணிகர் இயல்பு; அவ் 
வாறே பயன் பரிசில்மேலே கருத்தைச்செலுத்தும் புலவன் என்று 
கருதினன்போலும் என நினைந்து வருந்துகின்றாராதலால், “யான் 
இரு வாணிகப் பரிலலனல்லேன்'' என்றார். ““தஇனையனைத்தாயிலும் 
பேணித் துணையளவறிந்து நல்னெர் விடின்" என்றது, தமது கோட் 
பாடு இதுவெனப் பெருஞ்சித் சொனார் குறிப்பதாம்.
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கசைதர வம்துகின் ஸீசை.நுவல் பரிசி3லன் 

வறுவியேன் பெயர்கோ வாண்மேம் படுக 

சயா யாயினு மிரங்குவே னல்லேன் 

கோயிலை யாகுமதி (பரும ஈம் மூட் 

௧இ குறுணி காண்குவ தாக காழுநம் 

கறும்ப லொலிவருங் கதுப்பிஉ ழறேமொழித் 
தெரியிழை மகளிர் பயி பார்க்கும் 

பெருவரை யன்ன மார்பிற் 

செருவெஞ் சேபய்சின் மகழிருக் கையே. 

திணை: அறு. துறை: பரிசில் கடாதிலே. மூவன் பர்சில் நீட்டித்தானைப் பெருந் 

தலைச் சாத்தலர் பாடியது. 

உரை : பொய்கை காரை - பொய்கைக்கண் மேய்ந்த 

காரை, போர்வில் சேச்குூம - போரின்னணைணே யூறக்ஞும்; கெய 

wou கழனி கெல்லி தொழுவர் - கெய் தலையுடைய அழுகிய 

வயற்கண் Deven யறுல்கும் உழவர்; அஉஉம்புவிகு மெனபிணி 

அவிழ்க் த ஆம்பல் அகல் அடை - முகை யவிழகின் ற மெல்லிய 

இதழகள் நெடுழந்த ஆம்பலினது அகன்று இலைய கனாலே ; 

ரியல் மாக்இ-மதுவை யுண்டு ; செண்கடல் படுஇரை இன்சர்ப் 

பாணி தூங்கும்-ெளிந் த கடலினது ஒலிக்கும இரையின் இனிய 
பாலய ara go G& யாடும்) மென்பல வைப்பின் நன்னுட்டுப் 

பொருக-மென்பலத்தூர்களையுடைய நல்ல நாட்டுக்கு வேந்தே; 
பலசனி ஈசைஇ-பல பழதையும் ந௪௪, அல்கு விசும்பு உகந்து - 

தாம். வாழவதற்கிடமாகிய ஆகாயக்தினகண்ணே.. உயரப் 

பறக்து) பெருமலை விடரகம் சிலம்ப முன்னி - பெரிய மலையிண் 

முழை எதிரொலி முழங்கசரெலவானறு ) பழனுடைப் பெருமரம் 

கர்ந்த்கனக கையறு - அவ்விடதக்துப் பழமூடைய பெரிய மரம் 

பழுத்து மாறிற்றாக வருந்து; பெருது பெயரும் புள்ளினம் 
போல - பழம் பெறுதே மீளும் புளளினக யொபப கின் 

நசைகுர வந்து - நினது நச்சபபடுத்தன்மை கொடுவர வந்து) 

நின் இசை நவல் பரிசிலேன் - கின புகமைக உறும் பரிசிலேன் 
யான்) வறுவியேன பெயர்கோ - வறியேனுய் மிளக்டைவேனோ ; 

வான் மேம்படு௩ - வாட்போரின்்௦ண் மேம்படுவோய் ; ஈயாய் 

ஆமினும் இரங்குவேன் அல்லேன் - 8 ஓன்றை ஈத் இலையஈயினும 
யாணன் அ.தகுற்கு வருந்துவே னல்லேன் ; கோயிலை யாகுமது - அது 

An& கோயின்றியிருப்பாயாக ; பெரும நம்முன் குறுணி காண் 

குவதாக - பெரும ஈமமிடத்துள தாகிய அணிய அணுமையைக் 

காண்பதாக) நாளும - மாடோறும் ; கறும்பல் ஒலிவரும் கதுப் 

பின் - நறிய பலவாகிய சமைக்க மயிரையும்; கேமொழித்
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தெரியிழை மகவிர் - கேன்போலும் சொல்லையும் ஆராய்ந்த 

ஆபரண ததினையுமுடைய மகளிர்; பாணி பார்க்கும் - ஒருவரி 
ஜஞொருவர் புணர் தற்குக் காலம பார்க்கும் ; பெருவரையன்ன 
மார்பின் - பெரிய மலைபோலும் மார்பினையுடைய ) செரு வெளறா 

சேஎய் - போரை விரும்பும் சேயை யொபபாய்) நின் மூழி 

சுக்கை - கினது மடிழ்சசியையுடைய காளோலக்கம் ; எ-று. 

பாணி பார்க்கும் மார்பு, பாணி பார்த்தற்கு ஏதுவாகிய மார்பு, 
ஈம்முட் குறுணி காண்குவதாக என்றது, நீ என் மாட்டுச் செய்த அன் 

பின்மையை அவ்விருக்கையன்றி, பிறர் அறியாதொழிவாராக வென் 
னும் கினைவிற்று. 

பொருக, வாண்டுமம்படுஈ, சேஎய், நின் இசை நுவல் பரிஏலேன், 

வறுவியேன் பெயர்கோ, சயாயாயினும் இரங்குவேனல்லேன்; பெரும, 

கோயிலையாகுமதி; ஈம்முட்குறுகணியை நின்விருக்கை காண்ருவதா 57 
பிறர் காணாதொழிகவெனக் கூட்டுக, 

நோயிலையாகென்பது, ரீ செய்த இங்கால் கோயுறுவை; ௮ஃ தனு: 

கொழிகவென்பதாம். இனி, கின் மகிழிருக்கைக்கண் நம்முள் பிக 

அணித்தாகக் காணும் காட்சி உளதாகவென்றுமாம். இதனாற் காட்சி 

யுண்டாகாதென்பது குறிப்பு. இனி, “குறுணி காண்ருவதாக' என் 

பதற்கு ஈம்மிடத்து மிகவும் மனத்ராற் காணும் காட்டி உ௱தாகவென் 
ப கூடாது ரீ செய்த கொடுமையான் என்றுரைப்பினு மமையும். 

விளக்கம் : பாணி. காலம்; ஈண்டுப் புணர் தற்குரிய காலத்மின் 

மேல்நின்றது. பார்ப்பவர் மகளிரும், பார்க்கப்படுவது பாணியு மாகலின், 

அவற்றோடுமார்பு இயைதம்கு விளக்கங்கூறுவாராய், “பாணி பார்க்கும் 

மார்பு, பாணி பார்த்தற்கேதுவாகிய மார்பு! என்றார். குறுணி அணிய 

அணுமை; அஃதாவது மிச்ச நெருக்கம். இது குறிப்பு மொழியாய் 

நெஞ்சத்தால் கெடுக்தொலையில் இயைபின்றி யிருப்பது என்பதுபட 

கின்றது. கொடுக்கும் வள்ளன்மை யில்லாதாரை முன்ன றிந்து கொள் 
ளாது சென்று பரிசில்பெறப் பாடி வறுவியராய்ச் சேறல் புலவரது 

புலமைக்கு இஜிவு பயக்குமாகலினாலும், புலவரை யிகழ்க் ந செல்வரை 

ஏனைப் புலவர் பாடாது வரைவார1 தலாலும், “நம்ட்குறுகணி காண் 

குவதாக”*' என்பதனால் “நீ என்மாட்டுச் செய்த... பிற ரறியா தொழி 
வாராக”? என்று விளக்கினார். எனவே, காட்சியோடமைந்நொழியல் 
வேண்டுமமேயன்றிக் சண்டதனைப் பிறர்க்கு உரைத்தலுமாகாது என்ப 
கரம், “டநோயிலையாகுக'? என்றதற்குக் கருத்து இதுவென விளக்கு 
வாராய் *நோயிலையாகென்பது...... என்பதாம்'' என்றார். இன்றில்லை 
யாயினும் பிறிதொருகால் “மின்மகிறிருக்கைக்கண் ஈம்முள் மிக அணித் 
தாகக் காணும்காட்சியுளதாக'” என்ற கழுத்தால் “நோயிலையாகுமதி” 
யென்று கூறற்கும் இடமுண்மையின், “உள தாகுக என்றுமாம்' என்றும், 
எனினும் உள்ளக்குறிப்பு, “*இகனால் காட்சியுண்டாகாதென்பது'' 
என்றும் உரைத்தார். ““குறுஈணிக் சாண்குவது ஆக'' என் நிறுத்தி, 
காண்குவது “மனத்தாற் காணுங்காட்டி” என்றும், ஆக, உளதாக என் 
ம் பொருள் கொண்டு, மனத்தாற் காணும் காட்சியுள்தாக என்று 
ரேனும், குறிப்பு அத்தகையதொரு காட்ியுண்டாதல் **கூடாது!' என் 
அம், அதற்கு ஏது அவன் செய்சு கொடுமைதான் என்றும் விளக்குவார் 

இணி “குறுஈணி...... உரைப்பினுமமையும் என்றார்.
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௨௧௦. சேரன் குடக்கோச் ேரலிரும்பெரறை 

குடசாட்டுக்குக் கலைவனாய்ச் சேரநாடு முற்றும் தனக்குரித்தாகப் 

பெற்றுச் சிறப்புற்றிருக்க சேரமான்களில் இக் குடக்கோச்சேரலிரும் 
பொறை கிறந்தவன். இவன் பின்னவன் குடக்கோ இளஞ்சேரலிரும் 
பொறை யெனப்படுவன். இவன் பொறையர் காட்டினனாதலால், இரும் 
பொறை யெனப்பட்டான். இவன் முடியுடை வேந்தனாய்ச் செல்வக் 
குறைபாடிலனாய்ப் புலவரைப் போற்றும் வேச்தர் வழித் தோன்றலாய் 
விளங்குவது கேள்வியுற்ற பெருங்குன் நூர்குமார் ஒருகால் தம்மனையில் 
கின்று வருத்தும் வறுமைத்துயர். போக்கக்கருகதி இவனயடைசக்தார். 
பகைவேந்தர் மருளப் போருடற்றிக் கொற்றமெய்தும் இவனது 
ஆண்மையினையும், உள்ளியது முடிக்கும் உரனுடைமையினையும் 
விதந்தோஇத் தமது வறுமைநிலையினையும் விளங்கவுரைத்தார். சேர 
மானும் அவர் விருப்பத்துக்கேற்பக் கொடுப்போன்போலக் காட்டிக் 

கொடை வழமங்க நீட்டித்தான். உள்ளம் உடைந்த பெருங்குன்றூர் 
கிமார், “உலக மக்களைப் புரக்கும் நினது உயர்வு கினையாது எம்பால் 
அன்பு இலணாயினை ; கின்னப்போலும் வேந்தர் உலகத்தில் உளராயின் 
என்னைப்போலும் இரவலர் இவ்வுலகிற் பிறக்கவேமாட்டாச்கள். 
வறுமை வழுத்தினும் என் மனையவள் தன் கற்புக்கொள்கை Bais 
பொழற்புடையவள். வறுமையால் அவள் ஒருகால் உயிரிழக்திருப்பாள் 7 
இறவாதிருப்பளாயின், என்னை கினையாதிராள் ; நினைக்கும்போது, 
தின்னப் பிரிக்துறையும் யான் இ௰ந்தொழிர்தேனோே என நினைத்து 
“என் உயிரும் ஓமிக'' என வருந்தியுரைத்துக்கொள்வள். அவளது 
இடுக்கண் தீர்த்தல் வேண்டி, நின்னைப் பகைத்துத் தோற்றவர் செயலல் 
மொமிவதுபோல யானும் செய்வதறியாது தனிமைத் துயரை மூன் 
னிட்டுக்கொண்டு செல்கின்றேன்?! என்று சொல்லி நீங்கினார், mF 
சொழ்கள் இப்பாட்டில் உள்ளன. பின்னர் அவன் அவர் வேண்டுவன 
ல்கி விடுத்தான். 

மன்பதை காக்குநின் புரைமை கோக்காது 
அன்புகண் மாறிய வறனில் காட்ியொடு 
தும்ம னோருமற் நினைய ராயின் 
எம்ம னோரிவட் பிறவலர் மாதோ 

டு செயிர்தீர் கொள்கை யெம்வெங் காதலி 
உயிர்சிறி துடைய னாயி னெம்வயின் 
உள்ளா திருத்தகலோ வரி3த யதனால் 
அறனில் கூற்றம் இறனின்று துணியப் 
பிறனா யினன்கொா லிரீஇயரென் னுயிசென 
துவல்வுறு சிறுமையள் பலபுலம் துறையும் 
இடுக்கண் மனையோ டீரிய விக்கிலை 

விடுத்ததன் வாழியர் குருரி லுதுக்காண் 
அவல கெஞ்சமொடு செல்வனிழ் கறுத்தோர் 

| அருங்கடி முூனையரண் போலப் 
௧௫ ' பெருங்கை யற்றவென் புலம்புமுக் துறுத்தே. 

கீடு



உ புற்கா னூறு 

திணையும் துறையு மலை, சேரமான் குடக்கேச்சேரல்ரும்பொறை பரிசில் நீட்டித் 
தானைப் பெருங்குள்றார்கிறார் பாடியது. 

உரை : மன்பதை காக்கும் கின் புரைமை நோக்காது - 
உயிரிப்பன்மையைக் காக்கும் கினது உயரசசியைப் பாரசது 7 

அன்பு கண்மாறிய அறனில் காட்சியொடு - காதல் சண்மாறிய 
அறமில்லாத பார்வையுடனே கூடி) நுமமனோரும் மற்று இனைய 
சாயின்-நும்போல்வாச் யாவரும் இகுற்கொ.குக அறிவையுடைய 

சாய் அருளமாறுவாராயின் ) எம்மனோர். இவண் பிறவலச - 

எமபயோல்வார் இவவுலகத்துப பிரவாகொழியககடவர் ; செயிா 

br கொள்கை எம் வெங் காகுலி-மூற்றந் இர்க்கு கறபினையுடைய 

ளார் எம்மை விரும்பிய கா ரலி; உயிர் சிறிது உடையள யின் - 

இரந்துபடாது உயிர்வாரவுடையளாகக. அடிலா 2. எழ்வயினா 

ஈளாஇருச்கலோ அரிது - எம்மிட ௧௮.  நதினையா இருக்குல 

அரிது; அதுனால்; அறனில் உறும்திறனினறு துணிய அறனில 

லாத கூற்றம்இிறப்பாடின்றி உயிர்மோள க துணிய; பிறனஞயினன் 

கொல் - இறந்துபட்டான். கொல்லோ ) இறிஇயர் ஏண் உயிர 

உ     

என - என்னுயிர் கேடுவதாக வெரு நுவல்வுறு சிறுமையன- 

மசொலலுதகலுற்ற கோயையுடையளாய; பலபுலக்துறையும் - பல 

ப வெறுகுதுறையம மனையோள் இடுககண் இரியயாளைவியது 

துன்பம் இரக்கவெண்டி; இக்கில் 8G oC sar ~ இப்பொழுதே 
விடைகொண்டேன ; குருசில் வாழியர் - இலவ வாழ்வா 

யாக? உறுக்காண்-இதசேப பாராய ; அவல கெறாசமொடு செல் 

வல - இனனாமையையுடைய ெர்7ம்துடலனோ போவேன் ) நிற 

கறுத்தோர் அருங்கடி. முனையரண்டபோல . கினளை. 9வுண்டா 

சது அணுருதற்கறிய காவலையுல ப. மளையிடதுறு. அணைப் 
> போல; பெருங்கையறம என் புலமபு நூக்துறுத்து ~ Guiflur Gaus 

LOD எனது வறுமையை முன்போகவிடடு ; 1 - O. 

குருசிலே, நும்மஷேரும் இனையராயின், எம்மனோர் இவண்பிற 
வார்; எங் காதலி உ௰ர் சிறிதுடையவாயின் கிண்யாமிமுத்தல் அரிது ; 

அசனால் அம்மணயோன் இடுக்கண் தீர்ச்கவேண்டு. இப்பொழுதே 
விடுத்தேன் ; நிற்கறுத்கோர் மூனையரனண்போலக் கையற்ற என் புலம்பு 
மறீதுறுத்துச் செல்வேன், வாழியரெனக் கூட்டி. விரைமுடிவு செய்க, 
“'உதுக்காண்'' என்றது ௮ச் செலவை, 

என் வறுமை என்டரவிட்டு நீங்கப் போறலையொ.ரியப் புலம்பை 
முர்துறுத்தக்கொண்டு போகாரின்றோனவேன இரங்கித் கூறியவதனால் 
“வாழியர் குருசில்” என்பது இகழ்ச்சிக் குறிப்பாயிற்று, உயிர்லெங் 
கரீத்லி யென்று பாடமோ அவாருமூளர். 

விளக்கம் : பின்னர்த் தாம் செல்ன்ெ ற செலவை ““உதுக்காண்?? 
எனச் ஈட்டினார். நும்மனோர், எம்மனோர் என்புழி அன்னோரென்பது, 
“இடைச் சொல் மூதனிலையரகப் பிறந்த குறிப்புப் பெயர்!” என்று 
சேனுலரையர் முதலியோர் கூறுவர். இனையர், இதற்கொத்த அறி



மூலமும் உரையும் உள 

வுடையராய் அருள்மாறுவர். எம்மனோர் இவ்வுலகற் பிறத்தற்கேது. 

அம்மனோர்பால் இடந்த அன்பும் அறமுமேயாம்; நும்மனோர்பால் அவை 

இலவாயின், எம்மைப்போல்வார் பிறவார் என்பார், “மன்பதை... ட 

மாதோ" என்றார். புரைமை - உயர்வு. *புரையுயர்பாகும்'' (தோல், 

சொல்-௩00) என்பது காண்க. மன்பதை காக்கும் புரைமைக்கு அன் 

பும் அறமும் அடிப்படையென வறிக. பொருளின்மை கருதி என் 

மனவி என்னை வெறுப்பவளல்லள் ; அவட்கு என் உயிரே பொருள் ; 

பொருளை யுயிராகக் கருதும் புன்மை என் ம€னைவிபாலும் கிடையா 
சென்பார், '*செயிர்இர் கொள்கை யெம் வெங் காதலி'' என்றும், என் 
பிரிவு அவளைப் பெரிதும் வருத்துமாகலின், அவ்வருத்தம் இல்லையா 

மாறு யான் செல்கின்றேன் என்பார், **அறனில் கூற்றம்... விடுத் 

தேன்!' என்றார். பெறக் கருதிய பரிசிலின்றி வறிது செல்லுமாறு 

தோன்ற, “புலம்பு முந்துறுத்து?' என்றார். வேறு பிற செல்வர்பாற் 
சென்று பரிசில்பெறவும் க௫ு.றிற்றிலேன் என்பார், “*பெருங்கையற்ற”” 
என்று குறித்தார். கை- செங்கை. நின்னால் வெருளப்பட்ட பகைவ 
ருடைய அரண் நின்னால் அலைப்புண்டு screws காப்பாராற் கைவிடம் 
பட்டு அறிவதுபோல, யானும் அவல நெஞ்சமொடு பெருங்கையற்ற 
புலம்பும் துறுத்து மனமழிக்து செல்்$றன் என்பது சேரமான் 
ரன்னை வெகுண்டு பரிசில் நாராகொழிவது அறமன்றென்பதனக் 

குறித்து நிற்கிறது. அரண்போலப் பெருங்கை (முயற்சி) அற்றென்க. 
புலம்பு ஈண்டு வறுமைமேல் நின்றது, வறுமையின் பயன் அதுவாக 

லின். “our fut gape என்றது நின் வாழ்வு பயனற்றதென்பது 
குறித்த நின்றது.  உயிர்வெங்காறவி யென்பதற்கு என்னுயிரை 

விரும்பியுறையும் என் மனைவி என்று பொருள் கூறுக. எம்மென்றது 
உயிரையும் தனகண் உளப்படுத்2 நிற்றலின், அப்பாடம் அத்துணைச் 
சிறப்பின்றென வறிக. 

௨௧௧, 0ோரமான் ருடக்கோச்6ரரலிரும்பொறை 

சேரமான் குடக்கொச்ெரலிரும்பொறைபால் பரிரில் வேண்டி 
வமர பெருங்குள் நரர்கிழார் ரின்னாள் அவன்பால் நங்௮ிப் பரிசில் எதிர் 
நோக்கியிருக்மாம். அவன் வேண்டும். பரிசில் நல்கிளிடாது நீட்டித் 
தான். அவர் இருந்மு காலத்தும் அதற்கு ரான்பும் அவ்விரும்பொறை 
மூரசு முழங்கும் தானைகொண்டு பகையரசர்மேற் சென்று அவரொடு 

வஞ்சியாது பொருது வெற்றி 3மம்படுரலைக் கண்டிருக்கார், அவன் 
கொற்றத்தையும் அவ்வப் பாது நம் பெரங்குன்றூர்குழார். பாடி 
அவனச் சிறப்பித்தார். அவனும் அவரது செய்யுணலத்தை நுகர்ந்து 
வியந்து இன்புற்றுன். அரணால் பெருங்குன்றார்ழார் தாம் கருதிய 
வாறு அவன் சிறந்த பரிசில் ஈல்கி விடிப்பனென எண்ணி யின்புற்றார். 
அவனும் அவர் எஇிர்பார்த்தற்கேற்ற வகையில் பரிரில் நல்குவான் 
போலும் செயல்கள் சில செய்தான். இங்வாறுகரட்கள் பல கழிக்கன. 
மூடிவில் அவன் செயலெல்லாம் ஏமாற்றமாமாறு அவர் எதிர்பார்த்த 
பரிரிலை அவன் நல்குவனென எண்ண ்கிடமில்லையாயிற்று. பெருங் 
குன்றுரர்கிார்க்கு ஏமாற்றமும் வழுத்தமும் பெருகின, அவர், சேர 
மானை நோக்கு, “தோன்ற? 1! மின்னை நினைந்து நீ தரும் பரிசிலை 
விரும்.பிவந்த பரிகிலருள் பான் ஒருவன். நீ என்னைச் சேர்ந்தார்க்கும் 
வீரர்க்கும் செய்யும் வள்ளன்மையையும் அன்பையும் கண்டு இவ்வாறு 
அன்பால் தாழ்ந்து எமக்கும் வண்மை புரிகுவாய் எனக் கருதி, நினக்கு 

  

  



கவு புறகானூனு 

எம்மையெதிரேற்றுப் பரிசில் கொடாது மறுத்த பி.றரதுகொடுமையை 
விரியக் கூறினேன். கூறவும், ரீ நின் கருத்திற் கொண்டவாறே செய்து 
மூடித்துவிட்டாய். முன்னாள் ரீ செய்த குறிப்பால் “பரிசில் என் கைக்கு 
வந்துவிட்டதென்றே நான் கருதச்செய்தாய் ; பின்னாள் அது குறித்து 
ஏமாக்து வருந்துமாறு என்னைச் செய்தாய்; என் வருத்தங் கண்டு நீ 
சிறிதும் காணாயாயினை. யானோ நீ நாணுமாறு என் நாவால் நின் 
புகழைப் பன்முறையும் பாடினேன்; என்பாடுபுகழை நீ ஏற்றுக்கொண் 
டாய். உண்ண உணவின்மையின் என் மனையில் வாழும் எவிதானும் 
பசித்து மடிர்துகிடக்கும் ௬வரைச் சார்க்து என் மனவி மெலிக்திருக்க, 
பாவில்லாமையால் மார்பிற் பால் ௬வைத்து அது பெறாது பாலுண் 
உடலையே மறந்தொழிங்ம நிலையிலிருக்கும் பிள்ளயையுடைய அவக 
இனைந்து கொண்டு செல்கின்ூறன். செல்லும் யான் நின்னைத் தொழுது 
விடைபெற்றுப் போகின்றேன'! என்ற கருத்தமைகஈ் உ இப்பாட்டைப் 
பாடினார். 

இப்பாட்டைப் பாடிய இரண்டொருகாள் கழிர் ரபின்னரும் சேர 
ரன் பரிசில் நீட்டித்தாகை, '*மன்பதை காக்கும்!” என்று தொடங்கும் 
பாட்டைப்பாடி நீங்கினார். இப்பாட்டுக்கள் பலவும் வரலாற்று மூரை 
பற்றித் தொடுக்கப்பட்டனவல்லவென மூன்பே கூறினாம், கடைப் 
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அஞ்சுவரு மரபின் வெஞ்னெப் புயலே 
றணங்குடை யரவி னருக்தலை துமிய 
ரின்றுகாண் பன்ன நீண்மலை Baily & 

குன்றுதூ வெறியு மரவம் போல 

இ மூரூசெழுக் இரங்கும் தானையொடு தலைச்சென் 
ஐரைசுபடக் கடக்கு முூரைசா மேன்றனின் 
உள்ளி வந்த ஷவோங்குகிலைப் பரிசிலென் 
வள்ளியை யாதலின் வணங்குவ ணிவனெனக் 
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூறறின் 

௧௦ உள்ளியது முடித்தோய் மன்ற முன்னாட் 
கையுள் ளதுபோற் காட்டி வழிகாட் 
பொய்யொடு நின்ற புறகிலை வருத்தம் 
நாணா யாயினு காணக் கூறியென் 
அணங்கு செர்கா வணங்க வேத்திப் 

இ பாடப்பாடப்ப £டுபுகம் கொண்டநின் 
ஆடுகொள் வியன்மார்பு தொழுகனென் 
செல்வ லத்தை யானே வைகலும் 
வல்சி யின்மையின் வயின்வயின் மாறி 
ae. க ௪. ட . ட இல்லெலி மடிந்த தொல்சுவர் வரைப்பிற் 

௨௦ பாஅ.லின்மையிற் பல்பாடு சுவைத்து



மூலமும் உரையம ௨௯ 

முலைக்கோண் மறக்க புதல்வனொழி 
மனை த்தொலைர் திருந்தவென் வாணுதற் படர்ந்தே. 

திணையும் துறையு மலை, அவனையலர் பாடியநு. 

. உரை ; அஞ்சுவரு மரபின் வெஞ்சினப புயலேு-அளுச த் 

முக்க. முறைமையுடைய வெய்ய சின தையுடைய மழையின் 
கண் உள்ள இடியேறு ; அணங்குடை யாவின் இருக் கலை துமிய- 
௮ச்சமுடைய பாம்பினது அணுகுகுற்கரிய தல் துணிய) 

Aor காண்பன்ன நீள்மலை மிளிர - கிலவகலக்ை தின்று 

பார்ப்பதுபோன்ற நீண்ட மலை பிறழ) குன்று gy Oe Puyo 
அரவம் போல - சிறுமலை தூவ எறியும ஓபைபோல ; முரசு 

எழுந்து இரங்கும் தானையொடு தலைச்சென்று-விரமுரசு கிளர்க் 

தசோொலிக்கும் படையுடனே மேற்சென்று; அரைசுபடக் கடக்கும் 

உரைசால் கோன்றல் - வேக்காபட எதிர்கினறு கொல்லும் 

புகழமைஈத கலைஷ வள்ளியை யாகலின் - நீ வள்ளியை யாத. 

லான்; வணங்குவன இவன் என - ஏமக்குகி தாழ்ந்து பரிசில் 

கல்குவன். இவன் என்று; நின் உள்ளி வங்க - நின்னை 

னைந்து வந்து; ஓங்கு நிலைப பரிசிலென் - உயரக் த நிலைமையை 

யுடைய பரிசிலேனாகிய யான; கொள்ளா மாக தர்கொடுமைகூற - 
நினக்கு எம்மை எதிரேறறுக் கொள்ளாத மாந்கரது கொடுமை 

யைச் சொல்லவும்; நின் உள்ளியது முடிகத்கோய் மன்ற. தின் 

டைய கினைவே செய்தாய் நிச்சயமாக; முன்னாள் கையுள்ளது 

போல் காட்டி-முன்னைகாள் பரிசில் கையிலே புகுக்கதுபோலக் 

காட்டி; ouperar பொயயொடு கின்ற புருதிலை வருக்கும் - 

பிறறைகாள் பொய்யைப பெற்றுகின்ற நினது பு.றநில்மைக்கு 

பான வருந்திய agg SSDI;  காணாயாயிணும் - நீதான் 
காணாய் ஆயினும்; காணக்கூறி-நீ காணச்சொல்லி; என்நுணக்கு 
செந்கா- எனது நுண்ணிய ஆராயச்சியையுடைய செவ்விய நா; 
அணங்க ஏத்து - வருக்தப புகழந்து; பாடபபாடப் பாடுபுமை 
கொண்ட-மாடோறனும் பாடப்பாடமப் பின்னரும் பாடவேண்டும் 
புகழை யேற்றுக்கொண்ட ; கின் ஆடு கொள் வியன் மார்பு - 
நினது வென்றிபொருக்கிய அகன்ற மார்பை, கொழுகனென் 
பழிச்சிச் செல்வல் யான்- வணங்கி வாழ்கஇப் போவேன் யான் ; 
வைகலும் வல்சி இன்மையின் - நாடோறும் உணவில்லாமை 
யால வயின் வயின் மாறி . இடந் கோறும் இடக்கோறும் மாறி 
மாஜி அகழ்கலால்; இல்லைலி மடிந்த கொல் சவா வரைப்பின் _- 
இலலெலி மடிந்த பழைய சுவராகய எல்லையையுடைய பால் 
இவமை௰ின் பல்பாடு சுவைக்து - பாலில்லாமையாற் பலபடி. 
கவகுது; மூலைக்கோள மறக்க பு.கல்வனொடு - முலையுண்டலை 
வெறுக்க பிள்ளாயுடனே ; மனை கதொலைந்இருக் அ - மனி



௨௦ Lj ter Bir 

கண்ணே வறுமை யும்றிருக்க; என் வாள் அுகுல் படர்ந்து - 
என்னுடைய ஐனிபொருக்திய நு.தலையுடையாகளை கினைந்து; எ. று. 

தோன்ரல், கின்னுள்ளிவக்கு ப ரிசிலேனாகிய கான் உற, நின் உள்ளி 
யது செய்தாயாலரன், வழுத்தும் கூறி TERA Grap@ gorcr iy PsP, 
வரைப்பின் மானக்கண்ணே  புதல்வெடு தொலைக்திழுந்சு என் 
வாணுதலை கிலாந்து செல்வல் யானெனக்கூட்டு. விரினயூடிவு மரய்க, 
நரணக்கறி யென்றதன் பின்னே ஏத்டிப் பழிச்சிச் பொல்வுல் என்றமை 
யான் அவை குறிப்பு மொ. வரைப்பின் உன யென இயையும். 

“வள்ளிய nator வணங்குவன் இவனொன”” என்று ப raat ages, 
வண்மையை யுடையனதலால் இவல எமக்குத் தாம்$து பரிரிலளிப்ப 
னெனக் கருதி யென்க,. ** வள்ளியை யாதவின் வ ணவ்குவ னவிவனெனக், 
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை உற** ஏவறபு Bs வள்ளியை பாரருலின் 
இவன வணங்குவேனென நகிரீனர்னு வணங்க று பாராழு சிவ்பால் 
பரிசில் பெறு மாகதர் கிலாது கொடுமை...... 

துூவவெறியு மென்பது தாவெறிபுமென வகரங்கெட pty.god 
புறுடையாம் கொள்க. விகாரமெனினு மமையும், “தூவ வறியம்”* 
என்பதூஉம் பாடம். புறகிலை பயென்பரநற்குப் புறங்கடை Bar mis 
யென்றுமாம். இல்லெலி மடிக் ஜரொல்கவர் எண் /கற்கு இல்லைவி 
தான் தொழில் மடிர்த ஜொல் சுவர் என்று உரைப்பிலு மமையும். 
நின்னைச் கொடுமைஉற வென்றுரைப்பினு மமையும். 

விளக்கா: புறகிலை வருத்தம்-புறமிலைமைக்கு யான் வழக்கிய வழுத் 
தம். புறகிலைமை, அன்புகண் மாறிய சிலைமை ; அகரிலைமை யன்பாகு 
லின், அதற்கு மாறும் மறுக்கும் நிலமை புறகிலைமையாயிற்று. ஆராய்ச்? 
யது நுணுக்கம், அதம் யுரைக்கும் நராவின்மேல் ஏற்றப்பட்டது. இனி, 
ஏத்துதல்வேண்டா வென்னும் சாகோவ ஏத்ெமை குறிப்பார், 
“*“செக்டகா அணங்க ஏத்ிி!' யென்றார். ஈரவின் செம்மை ஏத்துதல் ; 
அணங்குதல் தீது என்பது குறிப்பு. காணுமாறு உறியவர் பின்பு 
ஏத்துமலும் பழிச்சுகலும் பிறவும் செய்தல் அர் Brom gan Oe Des 
படுத்துவதனால், அவை ஏத்துதல்முநலியன ஆகாது பழிப்பாதல்பற்றிக் 
குறிப்புமொறி யென்றார். ** வள்ளியை யாகலின்”? என்ற பாடத்தைக் 
கொள்ளாது “*வள்ளிய3கலின்'” என்று பாடங்கொள்வளது மூண்டென் 
அம், அவ்வாறு கொண்டால், ““வள்ளியையாகலின்...பெராத மாந்தர் 
கொடுமைகூற...”” என்று உரைகூறிக் கொள்க என்றார். புறகடை, 
எழுத்ததிகாரத்திறுதியிற் wm. Gus, “Bors gordo செய்யுளுள் இரிரவும், 
வழங்கியன் மருங்கின் மருவொடு திரிரவும், விளம்பிய வியற்கையின் 
வேறுபடத் தோன்றின், வழங்கியன்மருங்இன் உணர்ந்தன ரொழுக்கல், 
ஈன்மகி காட்டத் தென்மஞார் புலவர்'' (எழுத்து, 462) என்ற புறகடை, பு,௦கிலை யென்பதற்குப் புறங்கடை நின்றகிலை யென்று பொருள் கூறி 
னும் பொருந்தும் என்றார் ; புறங்கடை நின்றார் ஓன்று ஈத்தல் இல்லை 
யாதல்பற்றி. இல்லெலிதான் மாறிமாறிப் பலவிடங்களை யகழ்ந்தும் 
பயன் இல்லாமையால் மடிகொண்ட தென்றற்கு வேறாக, இல் 
லெலியும் தொழிலின்றி மடிந்த தொரல்சுவர் என்று உரைப்பினும் 
பொருந்தும் என்றார். இல்லெலி பலவிடங்களில் அகழ்கீதும் பயன் 
பெருது மடிகொண்டாற்போல, புதல்வனும் தாய் முலையைப் பன் 
மூறை சுவைத்தும் பாலின்மையால், பாலுண்டலையே வெறுத் தொதுவ் கினான். தொலைவு பொருட்குறை வரதலின், தொலைந்திருந்த என்ற தற்கு வறுமையுற்றிருந்த என்று உரை கூறினர். 
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௨௧௨. கோப்பெருஞ் சோழன் 

உறையூரிலிருந்து ஆட்சி புரிந்த சோழ வேக்தருள் கோப்பெருஞ் 

சோழன் அறிவு நலமும் ஆட்சி நலமும் ஒருங்குடையவன்) மானத்திற் 
கவரிமா வனையன் ; மற மாண்புகளில் சான்றோர் மெய்ம்மறை. சான் 
றோர் சால்பறிர்து அவர் கூட்டுறவு விரூம்பியுறைபவன், பீசிராந்ை 

யார்பால் பேரனபுடையவன்,. இவன் செடுங்காலம் ஆட்சி புரிந்தவன். 
ஒருகால் இவனுடைய மக்கள் இவன்பால் பகைக். கொளுவப் 
பெற்றுப் போர்க்கெழும்தனர். தெருண்டவர் தெழுட்டவும் தெருளாது 
முரணிய மக்களை ஒறுத்தற் கெண்ணில் கோப்பெருஞ். சோழனும் 
போர்க் மிகழுக் நான். அதுகண்ட சான்றோரான புல்லாற்றரர் aru? 

றியனைரென்பார் கோப்பெருஞ் சோழன் மனங்கொள்ளள் தக்கு ஈல்லு 
ரைகளை எடுத்தோ 2 அவனப் போரைக் கைவிடுமாறு செய்தார். மூடி 

வில் அவன் மானம் பொறுது வடக்கிருந்து உயிர் துறந்தான். அகி 
காலத்தே இவனுடனே உயிர்துறந்த சான்பறுர் பலர். கேள்விமாத் 
இரையே பெரு௩டட்புக் கொண்டிருந்த பிசிரார்தையார் இவன் வடக் 
இருந்து உயிர் துறக்து நடுகல்லாயினபின் போந்து தாமும் வடக்இருந்து 

உயிர் அுறம்தார். இவர் காலத்தே இவன் நட்புச் சுற்மமாயிருர்த சான் 
Set கருவூர்ப் பெருஞ்சறுக்கத்துப் பூதகாதஞர், நத்தத்தனார், புல் 
er port எயிற்றியனஞார், பிசிரார்தையார் மூதலி3யோ ராவர். 

பிிராக்தையார் பாண்டிராட்டுப் பிசிரென்னும் ஊரில் இருந்து 
வருகையில், கோப்பெருஞ் சோழனுடைய அறிவுகலமூம் ஆட்டெலமும் 
கேள்வியுற்று, அவன்பால் பெருங் காதல்கொண்டொழுகினார். பாண்டி. 
நாட்டிலிருந்தது அவருடல் எனினும், அவரது உயிர் உறையூரிலிருங்து 
கோப்பெருஞ் சோழணயே சூழ்ர்துகொண்டிருந்தது. பிசிர் இப்போது 
பிரர்குடியென வழங்குகிறது. அவரது நிைவுமுற்றும் சோழன்பால் 
ஒன்றியிருந்தமையின், யாவரேனும் நும்முடைய வேந்தன் யாவன் என்று 

கேட்பின், “எம் வேர்தன் கோப்பெருஞ் சோழன், அவன் உறையூரில் 
பொத்தியாரென்னும் புலவர் பெருந்தகையுடன் இனிதிருக்கின்றான்”? 
ஏன்று கூறுவர். இவ்வாறு பன்மூறையும் கூறிப் பயின்ற அக்கூற்று 
இப் பாட்டாய் உருக்கொண்டு நிற்கின்றது. 

  

தங்கோ யாபென வினவி னெங்கோக் 
களமர்க் கரித்த விளாயல் வெங்கள் 
யாமைப் புழுக்கிற் காமம் வீடவாரா 
ஆரற் கொழுஞ்சூ டங்கவு ளடா ௮ 

ட வைகுதொழின் மடியு மடிபா விழவின் 
யாணர் நன்னாட் டுள் ஷம் பாணர் 

பைதற் சுற்றத்துப் பசிப்பகை யாடக் 

கோழி யோனே கோப்பெருஞ் சோழன் 

௧௦ வாயார் பெருரகை வைகலு ஈக்கே. 

தினா: அநு, துறை: இயன்மொழி, கோப்பெருந்சோழளைப் [$சிராந்தையார் 
பாடியது,
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உரை: நுவ் கோ யார் என வினவின் - உம்முடைய 
இறைவன் யார்தானென்று கேட்பீராயின் ) எங் கோ - எழ் 
முடைய இறைவன் ; களமர்க்கு அரிக்க விலாயல் வெங்கள் - 
களமர்க்கு oldest. Gris விரும்பத்தக்க மதுவை 

யாமைப் புழுக்கனே - ஆமையிறைச்சியுடனே ? சாமம் வீட ஆரா - 

வேட்கைஇர அக்களமா உண்டு ஆரல் மிகொழுளுசூடு அங்கவுள் 

அடாஅ - ஆரல் மீனாகிய கொழுவிய சூட்டை அழகிய கருப் 

பககக அடக்க) வைகுதொழில் மடியும் மடியா விழவின் - மது 

வுண்ட மயக்கத்தால் வைகு கொழிலொழியும் நீஙலாத விழ 

வினையுடைய; யாணார் நல் காட்டுள் ஊம் - புதுவருவாயுள தாகிய 

நல்ல சோழநாட்டுள்ளும ; பாணர் பைகுற சுற்றததுப் பிப 

பகையாக - பாணருடைய வருத்தமுற்ற சுற்றகுதினது ப௫ிக்குப 
பகையாய் ; கோழியோன் - உறையூரெனனும். படைவீட்டிடதி 
இருக்கான் ; கோப்பெருஞ் சோழன்; பொகுஇல் ஈண்பின் 
பொதுஇயொடு கெமீஇ-புரையில்லாக கட்பினயுடைப பொத்து 
யென்னும் புலவனொடு கூடி; வாயார் பெருககை வைகலும் 
நக்கு - மெய்ம்மையாரக்க மிகச மகிழ்ச்சியை காடோறும் 

Eps SI; oF — O. 
கன்னாட்டுள்ளும் என்ற உம்மை சிறப்பும்மை, கோழி - உறையூர். 
நுங்கோயாரென வினவின் எங்கோக் கோப்பெருஞ்சோழன் 2 

அவன் ப௫ிப்பகையாகிப் பொத்தியொடு வைகலும் ஈக்குக் கோழியிடத் 
இருந்தா னெனச் கூட்டி. வினை மூடிவு செய்க. ஆடக் கெழீடு ஈக்கென் 
னும் செங்தெனெச்சங்களைக் கோழியோ னென்னும் விசனக்குறிப் 
போடு மூடிக்க. 

விளக்கம்: களமர் பொருட்டு வடிதீஜெடுக்கப்பட்ட அறிய அள் 
களமரே யுண்பர். அரியலாடிய கள்ளை வெறிக்க வுண்பரென்பதற்கு 
“தாமம் வீட ஆரா”! என்றார். அர்ருல் - உண்டல், கள்ளுண்ட மயக்கத் 
தால் விளைவது தோழிலில் ஈடுபடாது மடிவது. விழவுகதோன்றி, 
கள்ளுண்ட களமரைத் தன்பால் ஈடுபடச் செய்வது விளங்க, வைகு 
தொழில் மடியும் மடியாவிறவு'' என்றார். பரிசில் வாடியிருக்கும் கூற்ற 
மென்பது தோன்றப் '*“பைதற் சுற்றம்'' என்பது குறிக்கப்பட்டது. 
உறையூர்க்குக் கோழி யென்றும் பெயருண்டு. கோழியென்றது, ஓரு 
கோழி நிலமுக்கியத்தால் யானையோடு பொருது, அரனைப் போர் 
தொலைத்தல் கண்டு அந்நிலதீதிற் செய்த நகர்க்ருப் பெயராயிற்று? 
“மு றஞ்செவி வாரணமுன்சம மூருக்கிய, புறஞ்ிறை வாரண. (சிலப். 
௧௦: ௨௩௭௩2) என்பர் மேலும்' என்று அடியார்க்கு ஈல்லார் கூறுவது 
காண்க. பொத்து, புரைபடுதல்; “பலர் நின்று போற்றினும் பொத்துப் 
படும்?! (குறள், ௩௯௮) என வருதல் காண்க. ஈண்டுப் புரைபடுவதாவது 
அறைபோகுதல்,. புரையில்லாத ஈல்லமைச்சரோடு கூடியிருக்கும் வேம் 
தனுக்கு மெய்ம்மையின்பம் ஓருரலையாகலின், *(வரயார். பெருககை!? 
என்று வியந்தோறினார். கோழியோன் என்பது கோழுயின்கண் 
உள்ளான் என்பதுபட நிற்றலின், “கோமியிடத் நஇிருந்தானெனக் 
கூட்டி வீணைமுடிவு செய்க! என்று உரைத்தார். பெருககை யென்ற 

2 
விடத்துப் பெருமை மிகுதி குறித்துகின்றது. செய்தெனெச்சங்கள்
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வினக்குறிப்போடு முடியலாம்) “*வினையெஞ்சு களவிக்கு விளையுங் 
குறிப்பும், கினையத் தோன்றிய, முடிபா கும்மே?” (எச்ச. ௩௬) என்பது 
தொல்காப்பியம். ௮9, கெழீஇ, ஈக்கென்னும் செய்தெனெச்சங்கள் 
காரணமாகாமையின் ஆக்கச்சொல் விரிக்கப்படவில்லை. 

௨௧௩. கோப்பெருஞ் சோழன் 

கோப்பெருஞ் சோழன் உறையூரிலிருக்து ஆட்டிபுரிக்து வருகை 
யில் அவன் மக்கள் சிற்றினச் சேர்க்கையால் அறிவு. பேதுற்று அவன் 
பால் பகைகொண்டு போர்க்கெழுக்தனர். அவர் அறிவு இருந்த 
வேண்டிச் சான்றோர் செய்த முயற்சிகள் பயனிலவாயின. அவர்கட்குத் 
துணைசெய்யக்கூடிய புல்லர்களும் உளராயினர். நர்தையொடு போ 
ரட். றுவ தொழியப் பிறிதொன்றும் கருதார பேதைகளான மக்கள் 
செயல் கோப்பெருஞ் சோழன் உள்ளத்திற் கொதிப்பை யுண்டுபண் 
ணிற்று. மறமும் மானமும் பொங்கியெழுந்து கோப்பெருஞ் சோழனைப் 
போர்க் கெழுமாறு குரண்டின. இருஇறத்தாரும் போர்க்குரியவற்றைச் 
செய்யத் தொடங்கினர். இச் செயல் காட்டிலிருக்நு ஈல்லிசைச் சான் 
வோருக்குப் பெருங் கலக்கத்தை யுண்டு பண்ணிய்று. நல்லறிவு கிறைந்த 
சொற்களைக் கேட்டற்கு ஒருப்படா உள்ளம் படைத்த மக்களைத். 
தெருட்டுதலைவிடக் கோப்பெருஞ் சோழன் உள்ளத்தை மாற்றுவதே 
மமாண்பெனக் கண்டனர். தந்தையும் மக்களும் போர் செய்தால் விளை 
யம் தீங்குகளையும் பழியையும் எடுத்து இயம்பினர். தொடக்கத்தில் 
கோப்பெருஞ் சோமனும் அவர் கூற்றுகட்கு இடங்கொடானாயினன். 
மடிவில் சோழன் தன் மக்கள்மேல் செல்லலு.ற்றான். அதனைப் புல் 
லாற்றூர் எயிற்றியர் என்னும் சான்றோர் கண்டார். புல்லாற்றூர் 
என்பது காவிரியின் வடகரையில் உள்ள ஊர்களுள் இன்று. அவர் 
போர்மேற் செல்லும் சோழனை யடைர்தார். போர்க்களத் இருப்பினும் 
சான்றோர். அவைக்களத் இருப்பினும் அறிவுடையோர் அறிவுரை 
கேட்கும் அமைதியுடையனாகிய கோப்பெருஞ் சோழன் அவரை 
வரவேற்றான். அவர் அவனது மேற்செலவை விலக்கும் கருத்தினராய், 
“வேந்தே! நின்னொடு பொரவ£ இருப்போரையும் நின்னையும் நோக்கின், 
அவர் தொன்றுதொட்டு வத மின் பகைவரல்லர். பசைவரான சேர 
பாண்டியர் குடியினரல்லர்; நீயும் சோழர்க்கு மானுன சேரபாண்டியர் 
குடியினனல்லை ; இவ்வுலகில் இம்மையில் நீ இப் போரையுடற்றி நல்ல 
புகழ் நிறுவி மறுமை யபுலகமெப்துவையாயின, சனெக்குப் பின் இவ்வர 
சுரிமை நின்னொடுபொர வந்திருக்கும் அவர்க்குத் “தானே உரியதாயப்ச் 
சென்று சேரும்; இது நீ ஈன்கறிந்த தொன்று. மேலும் இப்போரில் 
நின்னொடு பொரும், ஈல்லறிவில்லாத இளையவர்கள் தோற்பரேல், கின் 
பெருஞ் செல்வத்தை யார்க்கு. தரப்போகின்றாய் 2 ஒருகால் நீ இப் 
போரில் தோற்பாயரயின், பெரும்பழிகானே Soe HG. ஆதலால், 
போரைக் கைவிடுவதே பொருத்தமாகும். அன்றியும், றின் திருவடி. 
அஞ்சினோர்க்கு அரணாகும் அழமகுடையது. அச் சிறப்புக் குனு 
வண்ணம் செய்யத்தக்கது ஒன்ற உளது, இப்போரைகச் தவிர்த்து 
வானோருலகத்து மேலோருவப்ப அறம்புரிவதே கடன், அதனைச் 
செய்க!” என்ற கருத்தியைக்த இப்பாட்டைப் பாடிக் கோப்பெருஞ் 
சொழன் உள்ளத்தை மாற்றினார். சோழனும் சான்றோர் உரையின் 
சால்பினாத் தெளிந்தான். படைவீரர்க்குப் போரைக் கைவிடுமாறு 
பணித்தான். போர் நிகழ்ச்சி கண்டு வருற்டுய சான்றோர் மகிழ்ச்சி 
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கொண்டனர். மூழ்ச்சி கொண்டிருந்த பகைவர் மனந்தடுமாறினர். 
மூடிவில் கோப்பெருஞ் சோழன் மக்கட் செயலால் விகார்த மானம் 
பொருது வடக்கிருந்து உயிர் துறந்தான். ன சு 

மண்டம ரட்ட மதனுடை-சோன்றாள் 
வெண்குடை விளக்கும் விறல்்கெழு வேந்தே 
பொங்குநீ ர௬ுடுத்தவிம் மலர்தலை யுலகத்து 
நின்றலை வந்த விருவரை நினைப்பிற் 

இ மருன்றுறை துப்பினின் பகைஞரு மல்லர் 
அமாவெங் காட்சியொடு மாறெதிர் பெழுந்தவர் 

நினையுங் காலை நீயு மற்றவர்க் 
கனையை யல்லை யடுமான் மோன்றல் 

பரக்துபடு நல்லிசை யெய்தி மற்றுரீ 

௧௦ உயர்ந்தோ ௬லக மெய்தப் பின்னும் 

ஒழித்த தாய மவர்க்குரித் தன்றே 
அதனால், அன்ன தாதலு மறிவோய் ஈன்றும் 

இன்னுங் கேண்மதி யிசைவெய் யோயே 

நின்ற துப்பொடு நிற்குறிச் 2தழுக்கு 
௪௫ எண்ணில் காட்சி யிளையோர் தோற்பின் 

நின்பெருஞ் செல்வம் யார்க் சிகஞ் சுவையே 

அமர்வெஞ் செல்வ நீயவர்க் குலையின் 

இகழுக ர௬வப்பப் பழியெஞ் சுவையே 
. அதனால், ஓஇ.நிகதி லத்தைசின் மறன வல்வீரைக் 

௨௦ தெழுமதி வாழ்ககின் னுள்ள மழிக்தோர்க் 
கேம மாகுறின் முணிழன் மயங்காது 
செய்தல் வேண்டுமா னன்றே வானோர் 
அரும்பெற லுலகத் தான்றவர் 

விதும்புறு விருப்பொடு விரு$ததர் கொளற்கே. 
fam: gh. துறை : துணைவஞ்சி, அவள் மக்கள்மேற் சென்றானைப் பும்லாந் 

நூர் எயிற்றியலர் பாடியது. 
உரை : மண்டு அமர் அட்ட மதனுடை கோன்றுள்-மடு த 

தெழுந்த போரின்கண் பகைவரைக் கொன்ற மிழுது பொருக்கிய 

வலிய முயற்சியையுடைய ; வெண்குடை விளக்கும் - வெண் 

கொற்றக்குடையான் உலகக்) கிழல் செய்து புகழால் விளக் 
Gb; விறல்கெழு வேந்தே - வென்றியையுடைய வேந்தே ; 
பொங்கு நீர் உடுகு க இம் மலர் கலை உலகத்து-இளர்க்கு கீரை 
யுடைய கடலாற் சூழப்பட்ட இப்பரந்க இடத்தையுடைய உல



மூலமும் உரையும் ௨௫ 

கக்தின்கண் ; Aer plo as. இருவரை கினைப்பின் - கின்னிடத் 
அப் போர் செய்ய வந்.த இருவரையும் «oH Beer ; கொன்றுறை 
துப்பின் கின் பகைஞரும் அல்லர் - பழையதாய்தக் தங்கப்பட்ட 
'வலியையுடைய தின் பகைவேக் கராய சேர பாண்டியருமல்லர் ; 
அமா வெய் காட்சியொடு - போரின்சண் விரும்பிய காட்டு 
யுடனே; மாறு எதிர்பு எழுக் கவர் - நின்னொடு பகையாய் வேறு 
பட்டெழுந்த அவ்விருவர் தாம் ; நினையுங்காலை-கினையுங்கால,க்.து; 
Rupp அவர்க்கு அனையை யல்லை-நீயும் அவர்க்கு அ௮க்கன்மையை 
யாகிய பகைவனல்லை ; அடு மான் கோோன்றல் - பகையைக் கொல் 
௮ம் யானையினளையுடைய தலைவ ; நீ பரந்துபடு ஈல்லிசை எய்.இ - 
நீ பரந்துபட்ட ஈல்ல புகழை இவவுலகத்துப் பொருந்து ; உயரக் 
கோர் உலகமெய்இு - தேவருலகக்தின்கட் போய்; பின்னும் 
ஒழிக்க தாயம் - பின்பு நீ ஒழித்த அரசாட்சியுரிமை ) அவர்க்கு 
உரித்தன்று-அவர்க்கு உரித்து ; அ.தனால்-அ கலால்; அன்னது 
ஆகிலும் அறிவோய் - அப்பெற்றித்காகலும் அறிவோய் ; நன் 
௮ம் இன்னும் கேண்மதி - பெரிதும் இன்னமும் கேட்பாயாக ; 
இசை வெய்யோய் - புகழை விரும்புவோய் ; கின்ற துப்பொடு - 
கிலைபெற்ற வலியொடு ; கிற்குறித்து எழுக்க எண்ணில் காட்ட 
இளையோர் தோரற்பின் - கின்னைக் கருஇப் போர்செய் தற்கு 
எழுந்திருக்க சூழ்ச்சியில்லாகு அதிவையடைய நின் பு.குல்வா் 
கோற்பின் ) கின் பெருஞ்செல்வம் யார்க்கு எனுசுவை - நினது 
Guu செல்வக்ைை அவர்ச்கொழிய யாவர்க்குக் கொடுப்பை ட். 
அமர் வெள் செல்வ - போரை விரும்பிய செல்வ; நீ அவர்க்கு 
உலையின் - கீ அவர்க்குத் கோற்பின் ; இகழுகர் உவப்ப.நின்னை 
யிகழும் பகைவர் உவப்ப ; பழி எளுசவை - பழியை யுலக கத்தே 
நிறு சீதுவை; ௮.கனால் - ஆகலான்; ஓழிகதில் நின் மறன்-ஓழிவ 
தாக நின்னுடைய மறன்; வல்விரைக்து எழுமஇ - கடி.இன் 
விரைந்தெழுந்திருபபாயாக ; நின் உள்ளம் வாழ்க - நின்னுடைய 
உள்ளம் வாழ்வதாக ; அழிர்கோர்க்கு ஏமமாஞம் கின் தாள் கிழல் - அஞ்சிஷனோர்க்கு அரணாகும் நினது ay Apso; மயல் 
காது செய்தல் வேண்டுமால் ஈன்று - மயங்காமற் செய்தல் 
வேண்டும் ஈல்வினையை; வானோர் அரும்பெறல் உலகத்து ஆன்ற 
வா-விண்ணோது பெறு தற்கரிய உலக ததின்கண் அமைக்தவர் 4 
விதும்புறு விருப்பொடு - விரைந்த விருப்பத்தோடு ; விருந் து 
௪.இர் கொளற்கு - விருந்தாக எற்றுக்கொள்ள ; எ.று, 

மற்று: அசை, இல்: விழைவின்கண் வந்தது. வானோருலகென்றது ஒட்டன்றி ஒருபெயராய் நின்றது. வேந்தே, Metin mar ஒழிக; ஆன்ற 
வர் விருந்தெதிர் கொளற்கு நன்று செய்தல் வேண்டும் ; ஆதலால், அதற்கு விரைந்தெழுவாயாக ; நின்னுள்ளம் வாழ்வதாக எனக்கூட்டி வினைமுடிவு செய்த.
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எஞ்சுதல், இவர்க்குப்பின்னும் நிற்றல். காணிழல் மயங்காதென்பதற்கு 

நினக்கு ஒரு இங்கும் வாராமலென்றகாகக் கொள்க. 

இனி, ““அதனால் அன்னகசாதகலு மறிவோய்'' என்றகுற்கு உயர்க்ற 
தோர் உலகமெய்துவது காரணத்தால் அத்தாயம் அவர்க்கு அப்படியே 
யுரித்து; அன்ன ae Go ரீ யறிவையென மூற்றுகவும், அழிந்நோர்க்கு 
ஏமமாஞம் நின் தாணிழலெமா மூற்றாக்கி மயங்காது ஜெனிர் துறின் நு 
நன்று செய்தல் வேண்டுமென வுரைப்பாடுமூளர். *“மாவெங் காட்சி 
யோடு மாறெறழிர்ர் ஜெழக்தவர்'' என்று பாடமோ துவாருமூளர். 

விளக்கம்: Gaargor நிழல் செய்யும் நிர்மைத்தாதலின் 
அனுருபை விரித்து, விளக்குதற்குரிய புகழை வழுவித்து, “வெண் 
கொற்றக் குடையான் உலகத்தை நிழல் செய்து புகழால் விளச்கும் 
வேந்தே'' யென்முர். ஒரினமாய் ஒரு குடியில் தோன்றித் Cgoté us, 

சூம்ச்சியில்லாமையால் பகைத்தெழு*்மமையாள், புதல்வர் கச மா a 
இர்பு எழுந்தவர்!” என் ந: ஆசிரியர் கூ.றியமனுல், உரைகாரர், அதற்கு, 

நின்னொடு பகையாய் வேறுபட்மிடமுற் ரனவ்விருவர் ' என்றுரைத்தார். 
புகழ்ச்கு இடம் இல்வுலகமாகலால், “*ஈல்லிசையெய் 7?” என்றதற்கு, 
“நல்ல புகழை இவ்வுலகத்துப் பொருக் 2”! யென்றார். எண்ணில் காட்சி 

யென்புழமி எண் சூழ்ச்சி மேலும், காடி அறிவின் மெலும் நின்றன... 
அறிவுடையராயிலும், குழுர்துறன் உடையரல்லராஏலின் “எண்ணில் 
சாட்டு? யென்றும், புதல்வரென்னாரு இகளாயரென்றது, ௮அஃமிலராத௰ 

கேது அவரது இளமை யென்றும் கூறிலுராம். Cassar நோக்கி, 
“ரி தோற்பின்'”? எனத் தோல்வி கூறுதலில, அதுகேட்டு அவன் மனம் 

வேறுபடாமைக்கு ““அமர்வெஞ்ரெல்வ”” என்றார். மற்றென்பது வினை 
மாற்றன்றென்பது விளங்க “*மற்று, அடை:' என்றார். சோழனும் அவன் 

பு ரல்வர்களும் ““பகைஞராய்”* *மாறெகர்பு எழுந்து”? நிற்றலால், 
ஜிப்பின்!” என்றும், **கினையுங்காலை”” என்றும் கூறினார். உரணோழுல 
கெள்புழி, ஓர் என்பதை அசையாக்கி, பானே உலகென ஒட்டாக் 
காது, வானோரென ஒரு பெயராக்கி, வாஜேோரது உலகமென வுரைக்க 
வென்பார், **வாணோழுலகென்றது ஐட்டன்றி ஒரு பெயராய் நின்ற”' 
தென்றார். செல்வமும் பழியும் எஞ்சுவனவாரகதலால் அவற்றிற் குரிய 
எஞ்சுதலாகிய வினையை, “எஞ்சுவை”' எனச் சோமனுக்குரிய வீனை 

யாகக் கூறினமையின், அதற்கு அமைஇ கூறுவார், செல்வமும் பழியும் 
அவற்றைச் செய்ஜோர்க்குச் சனையுமுழலும்போல இயைபுறுதலால், 
“செல்வமும் பழியும் சனைவினப்பாற்பட்டு முதல்வி கொண்டன” 
என்றார்... *மாவெங் காட்சியொடு மாறெறிர்க் தெழுக்தவர்'' என்ற 

பாடத்துக்கு “யானைப்படையால் விரும்பத்தக்க காட்சியொடு மாறு 
பட்டுப் போர்க்கு எழுந்தவர்கள்'' என்று கூறுக. “யானையுடையபடை 
சாண்டல் முன்னினிதே'' யென்பவாகலின், “மாவெங்காட்சியொடு'' 
என்ரறாரெனக் கொள்க. 

௨௧௪. கோப்பெருஞ் சோழன் 

மக்கள் செயலால் மானம்பொருத கோப்பெருஞ் சோழன் துறவு 
பூண்டு வடக்கிருந்து உயிர்துறநீது புகழ்கிறுவக் கருஇனான். வடக் 
இருத்தலாவது, ஊர்ப்புறத்தே தனியிடங்கண்டு, அறமுரைக்கும் சான் 
பரார் புடைசூழப் புல்லைப்பரப்பி அதன்மீ திருந்து உண்ணாகோன்பு மேற்



மூலமும் உரையும் ar 

கொண்டு அறங்கூறும் தவம்செய்தலாகும். இத் தவம் செய்து உயிர் 
துறப்போர் வாணோர் உலகம் புகுந்து இன்புறுவர் ; இதுவே பெருந்தவ 

மரயின் வானுலகற்கு மேலாய வீட்டின்கண் சென்று பி.றவாகிலையிளை 

Qui gent. கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்கிருக்கத் தொடங்கியவுடன், 

அதுபற்றிப் பலரும் பலபடப் பேசலுற்றனர். வடக்கிருத்தலாகிய நல் 

வினையை ஈன்றெனக் கருதாதவரும் என்றும் பிறவா நிலையென்பது 

இடையாதென்பவரும் இருந்தனர். இதனையறிந்த அறிவு மிக்கவனான 

கோப்பெருஞ்சோழன் **இத்தவத்தைச் செய்வதற்குரிய வாய்ப்புண் 

டானபோது தெளிந்த அறிவில்லாதஉர்களே, இதனைச் செய்யலாமோ 
செய்யாதொழியலாமோ என ஐயுற்று அலமருவர். யானை வேட்டைக் 
குச் செல்வோன் தவறாது வேட்டம் வாய்க்கப்பெறுவதும், கிறுபறவை 

களை வேட்டையாட விழைக்து செல்வோள், அவற்றைப் பெருது தப்பி 
வெறுங்கையுடனே இிரும்புவதும் கண்கூடு, இதனால் உயர்ந்தது உள்ளு 

வோர் வெற்றியும், சிறியது கருதுவோர் தோல்வியும் பெறுவரென்பது 

துணிவாம்; அனால், உயர்க்சதாகிய இத்தவத்தை மேற்கொண்டோர், 

தொய்யாவுலகாகிய துறக்கவுலக இன்பத்தைப் பெறுவர்; தவத்தின் 

பெருமைநோக்க அவ்வின்பம் அிறிதாயின், தொய்யாவுலக நுகர்ச்சி 
வேண்டாது பேரின்ப வீட்டைப் பெறுவர். அவ்வீடெய்நினோர் மீளப் 

பிறவார். இனி மறுபிறப்பு இல்லையென்று கழுதுவோர்க்கு இது 
தெரிந்த உண்மையாகும் ; என்னெனில், இத்தவம் செய்வோர், மாறிப் 

பிறவாராயிலும், தம் புகழை நிறுவிப் புகழுடம்பு கொண்டு நிலைபெறு 
வர்!” என எடுத்தோறும் கருத்தால் இப் பாட்டைப் பாடினான். சூழ 
இருக்கோர் இழு கேட்டு மனம் ரளிவடைந்தளனர். 

செய்குவங் கொல்லோ ஈல்வினை யெனவே 
ஐய மறுஅர் கசடீண்டு காட்சி 
நீங்கா நெஞ்சத்துத் துணிவில் லோரே , 
யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே 

இ. குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறுங்கையும் வருமே 
அதனால், உயர்ந்த வேட்டத் துயர்ந்திசி னோர்க்குச் 
செய்வினை மருங்கி னெய்த லுண்டெனிற் 
ய்யா வுலகத்து நுகர்ச்சியுங் கூடும் 
தொய்யா வுலகத்து நுகர்ச்சி யில்லெனின் 

௪௦ மாறிப் பிறப்பி னின்மையுங் கூடும் 
மாறிப் பிறவா ராயினு மிமயத்துக் | மு அக] 

| கோடுயர்ர் தன்ன தம்மிசை ஈட்டுத் 
| இல் யாக்கையொடு மாய்தறவத் தலையே. 

fem: பொதுவியல். துறை: பொருண்மொழிக்காஜ்சி. அவன் வடக்கிருந் 
ஆரன் சொற்றது. 

உரை : கல்வினை செயகுவங்கொல்லோ என - அறவினை 
யைச் செய்வேமோ அல்லேழே என்று 268; ஐயம் 
அ௭ருரர் - ஐயப்பாடு நீங்கார் ; கசடு ஈண்டு காட்சி நீங்கா கெளு



Tlf புறகானூறு 
ச,த்து-அழுக்குச் செறிந்த காட்டி நீங்கா க உள்ள தஇனையுடைய 7 
அணிவில்லோர்-ெகெளிவில்லாதோர் ; யானை வேட்டுவன் யாளை 
பும் பெறும் - யானைவேட்டைக்குப் போவோண் யானையையும் எனி தாகப் பெறுவன் ; குஅம்பூழ் வேட்டுவன் வறுங்கையும் 
வரும் - குறும்பூழ வேட்டைக்குப் போவோன் AB Oui gy 
வதிய கையினனாயும் வருவன்; அதனால்-.; உயர்க்க வேட்டத்து 
உயர்க்இிசினோர்க்கு - உயர்க்து விருப்பச்தையுடைய . உயர்க் 
கோர்ககு; செய்வினை மருங்கின்- காம் செய்யப்பட்ட நல்விளைம் கூற்றிலே; எய்தல் உண்டெனில் - அதனை அனுபவிக்க லுண்டா 
மாயின் தொய்யாவுலகத்து அகாச்சியும் கூடும் - அவர்களா 
இருவினையும் செட்யபபடா.த உம்பருலககுஇன்கண் இன்ப மனு பவிச்தலும் கூடும்; கொய்யாவுலகத்து அுகர்ச இல்லெனின் - 
அவவுலகத்கின்௧ண் அுகாச்சியில்லையாமின் 7 மாறிப் பிறப்பில, 
இனமையும் கூடும் - மாறிப் பிறக்தலிலே கூடும் பிறப்பின்கண் 
இன்மை எய்தவும் கூடும்" மாறிப் பிறவாராயினும் - மாறிப 
பிறவாரென்று சொல்லுவா முளராமின ; இமயத்துள் கோடு 
உயர்ந்தன்ன - இமயமலைமின் Derib ஓங்கினாற்போன்ற; தம 
(இசை ஈட்டு - தமது புகழை கில்பெறு இ; இதில் யாக்கை 
யொடு மாய்கல் தவத் தலை - வசையில்லா ௪. வுடம்போடு கூடி. 
கின்று இறத்தல் மிகத் SOUT GL, Bf BR எவ்வாற்றானும் 
கல்வினை செய் தல் அறிது; எ-று, 

உயாச்திகினோர்க்கெள்னும் BTS STO SM Bayh owt SAC ai செய்வினை மருங்கின் எய்தலுண்டெனின், இவர்க்கு நுகரீச்ரியுங் உடு மென்றுரைப்பினு மையும். பிறவாரரயினும் என்னும் உடம்பை அசை நிலை) உம்மையின்றி யோதுவ £ருமூளர், 
காட்சியொடு நீங்கா நெஞ்சத்து என்ப தாகம் பாடம், 
விளக்கம் ண: அல்லேமோ என்பது எஞ்சிகின் றது. FP, அரரக்கு- ெளிந்த நீரைத் அணிகீரென்றாற்போலத் செளிவிள்லா தாரைச் 4 தணி வில்லா” ரென்று; “*துணிரீர் மெல்லவல் (1சதுரை,௨௮௨.) என்றும், “ துணிநீரரு??? (ஐங்.௨௨௪) என்றும் சான்றோர் வழங்குதல் காண்க. வேட்டம்-விருப்பம், உயர்ந்தது விரும்பி மூயல்வார் உயர்ற்று சிறப்ப ரென்பதுபற்றி, “உயர்ந்த வேட்டத் துயர்க்தினோர்க்கு'” எனரார், நல் வினைக் கூற்றின்பயன் இன்பமா ஜலின், அவ்வீன்பத்தை, a GPx?’ யென்று குறித்தார். தொய்தல், விைக்கண் ஈடுபடுதல், தொ.மிலாகிய வினைக்குரியது இவ்வுலகமென்றும், வனயிடுபாடின்றி இன்ப நுகர்ச்சி யொன்றிற்கே யுரியது உம்பருலகென்றும் சான்மோர் கூறுவர், இது பற்றியே வட நாலார் இம்.பருலகைக் கனமபூமியென்றும், உம்பருலகைப்: போகபூமியென்றும் வறங்குவர். மாறிப் பிறப்பு ~ உம்பருலக நுகர்ச்சி கழிந்தவறி மண்ணுலகில் மீளப்பிறக்கும் பிறப்பு, பிறப்பு; தொழிம்: பெயர். பிறப்பின் இன்மை-பிறத்தற்கண் பிறத்தலுக்குரிய நுகர்ச்சி யேது இல்லாமையரல் பிறப்.பில்லையாகல் ; அல்தாவது வீடுபேறு உண்டாம். தொய்யாவுலகத்இில் அகர்ச்சியில்லையாயின், அதுற்கப்பா ந்.
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பட்டதாகய வீடுபேறுண்டாம் ; அதனைப் பண்டையோர் வானோர்க் 

குயர்ரீத வுலகம்” என்றும், “ஈண்டு வாராநெறி'யென்றும் கூறுப, 

**மாறிப் பிறவாராயின்'! என்பதனை *இமயத்துக் கோடுயர்க்தன்ன 

தம்மிசை ஈட்டுத் இதல் யாச்கையொடு மாய்தல்'' என்பது தொடர்ந்து 
சிறப்பிப்பது கொண்டு, “மாறிப்பிறவாரென்று சொல்லுவாருளரா 
யின்...... தலையாயது”? என்று உரைத்தார். ** அதனால் எவ்வாற்றானும் 

ஈல்வினயே செய்தல் அழூது'' என்றது குறிப்பெச்சம், ஆகவே, 

ஈல்வினை செய்தார் இம்மையிற் புகழும் மறுமையில் இன்பமும் வீடு 

பேறும் பெறுவர் என்பதாம். 

௨௧௫. கோப்பெருஞ் சோழன் 

கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்இிருக்கையில் சான்றோர். பலர் 

அவளைச் சூழ இருந்தனர். வேறு பலரும் அவ்வப்போது வந்து பார்த்த 
வண்ணமிருந்தனர்.. இவ்வாறு ஈண்பர்களாகிய சான்றோர் பலரும் 

இருர்தாராயினும், சோழனது எண்ணம் பிசிராந்தையார்பால் ஒன்றி 
யிருந்தது. அவ்வப்போது அவன் அவரை நிணந்து சான்றோர்பால் 

உரையாடினான். “சோழன் வடக்இருக்கும் செய்தி ஒருகால் பிசிராந்தை 
யார்க்குத் தெரியாது போலும்; பிரிரென்னும் ஊர் பாண்டிகாட்டில் 
நெடுந்தொலைவில் உளது; அவர்க்கு இச்செய்தி சென்று சேர்தலும் 
எளிதன்று. செய்தி தெரிந்தாலும் அவர் தவறாது வருவார் என்பதும் 
ஐயப்படற்குரியது. சோழன் அவரை நினைந்து காட்யோர்வத்தால் 

கருத்தழிதல் ஈன்றன்று!? என்று சான்றோர் தம்முட் பேசிக்கொண்ட 
at, இது கோப்பெருஞ்சோழன் செவிக்கெட்டியது. ஆச்தையா 
ருடைய அன்றவிந்தடங்கய அருமையும் அன்பும் அவர்க்குரைப்பானாய், 

“ஆந்தையார் பாண்டிரநாட்டுப் பிசிர் என்னும் ஊரினரே ; ஆயினும், 
அவர் என் உயிரை விரும்பும் உண்மை ஈண்பர், செல்வக் காலத்தே 
அவர் போந்து என்னைக் கண்டதிலர், காணாராயினும் அல்லற்காலமா 
Gu இப்போது போந்து என்னக் காணாதொழியார் ; காண்டற்கு 
விரைய வருவார்! என்ற கருத்தமைய இப்பாட்டைப் பாடினான். 

கவைக்கதிர் வரக னவைப்புறு வாக்கல் 

தாதெரு மறுகற் போதொடு பொதுளிய 

வளை வெண்பூ வெண்டயிர்க் கொளீஇ 
ஆய்மக எட்ட வம்புளி மிதவை 

இ அவரை கொய்யுஈ ரார மாந்தும் 

தென்னம் பொருப்ப னன்னாட் டுள்ளும் 
GRCrr னென்பவென்் னுயிரோம் புனே 

செல்வக் காலை நிற்பினும் 
அல்லற் காலை நில்லலன் மன்னே. 

திணை: பாடாண்டிணே. துறை: இயன்மொழி. கோப்பெருஞ்சோழன் 
பிசிராந்தையார் வாரார் என்ற சான்றோர்க்கு அவர் வருவாரென்று சொல்லியது. 

உரை : கவைக்கதிர் வரகின் அ௮வைப்புறு ஆக்கல் - 
கவர்க்த கஇுரினையுடைய வரகினது குற்று கலுற்ற வடிக்கப்பட்ட
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சோறுழையும ; தாரு மறுகில் போகொடு மிபாதுளிய வேகா 

வெண்பூ - காகாக உஇர்ந்து எருவையுடைய தெருவின்கண் 
போகொடு தழைக்க வேளையினது வெள்ளிய பூவை) வெண் 

அியிர்ச் கொளீஇ - வெள்ளிய அகமிரின்கட் பெய்து ) ஆய்மகள் 
அட்ட ஸம்புளி மிதவை- இடைமகள் அடப்பட்ட அழகிய 
புனிங்டழையும்; அவரை கொய்யுகர் ஆரமாந்தும் - அவரை 
கொய்வார் கிறையவண்ணும், கென்னம் பொருப்பன் கன்னாட் 

டஇள்ளும்-ெகென்றிசைக்கண் பொதியின் மலையையுடைய பாண்டி. 
UOT GI SV நர்ட்டினுள்ளும் ) பிசிரோன் வன்ப - சேய்கு காலய 

பிகிரென்னும் ஊரிடக்கானென்று சொல்லுவர்; எல் உமி 

ரோம்புஈன் - என்னுயிரைப பாதுகாபபோனை ; செல்வக்காலை 
கிற்பினும் - அவன எமக்குச் சேல்வமுடைய காலத்து MOT 

ணும் ; அல்லற்காலை நில்லலன் - மாம் இன்றாசையு ற சால து 
ஆண்டு கில்லாலா; எ .- று. 

மன் 2 அசைநிலை. 

விளக்கம் : அவைப்பு, கூற்றுதல், “இல தப்புன வரகின் அவைப்பு 
மாண் அரிசி” (அகம். ௩௨௧௪) ஏன்று பிறரும் கூறுதலால், வரகரிசிக்பு 
நன்கு குற்றுதல் மாண்பாதல் stars. மறுசென்றது ஆகுபெயராள் 
அதனையடுத்துள்ள சிறையிடத்தின் மேற்று, ையைச் “சிறகம்'' என 
வும் வழங்குவர். வேளைப்பூலை உப்பிட்டு வேகவைத்து வெள்ளிய தயிர் 
கலந்து நன்கு பிளைந்து மிளகுத் தூளிட்டுத்தாளிதம் செய்யப்பட்ட 
புவிங்கூம் எண்டு“அம்புளி மிதவை ''யெனப்பட்டது. மிக்கவுடலுழைப் 
பில்லாரும் நிறைய வுண்பரென்றற்கு “அவரை கொய்யுகர் ஆர மாக் 
ம்!” என்றார். தென்னம் பொருப்பு - பொ தியின்பலை. பிசிர் மதுரை 
ஈகரினின்றும் தொலைவில் இருப்பது நோன் ற **நாட்டினுள்ளும் சேய்த் 
தாகிய'' ஏன்று உரைத்தார். “*என்னுயிர் ஒம்புஈன்'" என்று பிரிராந்தை 
யாரைக் கூறிறன், சோழன் இறநபின்பு மானும் அவன் பின்னே 
உயிர் துறக்கும் அவரது துணிவு நினைந்து; இரனையுட்கொண்டே. 
உசைகாரரும். “உயிர் pub wot”? என்றதற்கு . “உயிரைப் பாதுகாப், 
போன்: என்று உரைத்தார். மன்னைச்சொற்குரிய ஏனைப்பொருள் 
களைக் கொள்ளாது அரைறிலைப் பொருளே கொள்க என்பாராய், “மன் 
அசைநிலை?” யென்றுர். **உயிரோம்புதற்குச் செல்வக் காலையினும் அல் 
லற்காலமே ஏற்ற காலமாதலின், அக்கால3ம நோரச்கியிருக்கும் அவா் 
வாராதொழியாடரொன்பான், :“அல்லற்காலை கில்லலன்?* என்றான். 

௨௧௭௬, கோப்பெருஞ் சோழன் 

“வேர்தே/ பிசிராந்தையார் மின்னக் கேள்விப்பட்டிருக்கெருரே 
யன்றி நேரில் கண்டிலர்; பல யாண்டுகளாசப் பழகிய ஈண்ப 
சாயினும், நேரில் வருவது அறிது; ஈட்புநெறியில் ரியா து ஒழுகுவதும் 
அரிது”! என்று சான்றோர், சோழன் அச்தையாரை நினைந்து மனங் 
கவலாவாறு கூறினர், அதுகேட்ட சோழன், :*அறிஞர்களே / நீவிர் 
இவ்வாறு ஐயங்கொள்ளல் வேண்டா; நட்புத் இரிர்து என்னை இகழும்
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சிறுமை அவர்பால் இடையாது; இனிமை நிறைந்த குணங்களையுடையர்; 
உயிரின் நீங்காது பிணிப்புற் ற ஈண்புடையார்; பொய்யாமை புகழ்தருவ 
காகையால், புகழைக் கெடுக்கும் பொய்ம்மையை விரும்புவது இலர்; 
தனது பெய்ரைச் சொல்லவேண்டுமிடத்து, என்னின் வேறன்மை 
வீளங்க என் பெயரைத் தன் பெயராக “என். பெயர் கோப்பெருஞ் 
சோழன்”? என்று சொல்லுவர்; இக்காலத்தே இப்பொழுது வாரா 
தொழியார்; அவர்க்கு ஓர் இடம் ஒழித்து வைப்பீராக”' என்று aT 
னன். அக்கூற்று இப்பாட்டேயாகும். 

கேட்டன் மாத்திரை யல்ல தியாவகும் 

காண்ட வில்லா தியாண்டுபல கழிய 
வழுவின்று பழகிய கிழமைய ராகினும் 

அரிதே தோன்ற லந்ற்பட வொழுகலென் 
இ றையவ் கொள்ளன்மி னாரறி வாளீர் 

இகழ்வில.னினிய னியாத்த ஈண்பினன் 

புகம்கெட வரு௨ம் பொய்வேண் டலனே 
தன்பெயர் இளக்குங் காலை யென்பெயர் 
பேதைச் சோம னென்னுஞ் சிறந்த 

௧௦ காதற் கிழமையு முடைய னதன் றலை 

இன்னதோர் காலை நில்லலன் 
இன்னே வருகுவ னொழிக்கவவற் இடமே. 

திணையும் துறையு மலை. அவன் வடக்கிகுந்தான் பிரிரரந்தையார்க்கு உட 
ட0ஐழிக்க வென்றது. 

உரை: கேட்டல் மாத்திரையல்லது - கின்னயவன் கேட் 
டிருக்கும் ௮ளவல்லது: யாவதும் காண்டல் இல்லாது - சிறிது 

பொழுதும் காண்டல் கூடாது; யாண்டு பல கழிய - பல யாண்டு 

செல்ல; வழுவின்று பழகிய கிழமையராஇனும் - தவறின்றா௪ 
மருவிப்போக்கது உரிமையையுடையோ ராயினும்; அசிது - 

அரிேத; தோன்றல் - தலைவ; அ.துற்பட ஒழுகல் - ௮வ்வழுவா S 

கூற நிலேபட ஓழுகுகல்; என்று ஐயங்கொள்ளனமின் - என்று 

கருஇ ஐயப்படா தொழிமின்; ஆர் அ௮றிவாளீர் - கிறைந்த அறி 

வினையுடையீர்) இகழ்விலன் - அவன் என்னை என்றும் இகழ்சசி 

யிலனாய; இனியன் - இனிய குணங்களாயுடையன்; யாத்த கண் 

பினன் - பிணித்த ஈட்பினையுடையவன்; புகழ்கெடவரூஉம் பொய 

வேண்டலன் - புகழ அழிய வரூஉம் பொய்ம்மையை விரும் 
பான்; கன் பெயர் இளக்குங்காலை. தனது பெயரைப் பிதர்க்குச 
சொல்லும்பொழுது; என்பெயர் பேகைச் சோழன் என்னும் - 
என்னுடைய பெயர் பேதைமையையுடைய சோழனென்று 
எனது பெயரைக் தனக்குப் பெயராகச் சொல்லும்) சிறக்க
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காகுறுகிழமையம் உடையன் - மிக்க அ௮ன்புபட்ட உரிமையையமு 

மூடையன்; அதணன்றலை - அதற்குமேலை; இன்னதோர் காலை 
நில்லலன்-இப்படி. யான் துயரமுஅங்காலத்து ஆண்டு கில்லான்; 
இன்னே வருகுவன - இப்பொழுதே வருவன்; அவற்கு இடம். 
ஒழிக்க - அவனுக்கு இடமொழிக்க ; எ.று. 

“அதற்பட'” என்பதறகு அவ் விறந்து பாட்டிலே பட என்றும், 
““இகழ்விலன்'' என்பதற்கு இகழப்படுவன குண.மிலனென்று முரைப் 
பினுமமையும். பேதைச் சோமனென்றது தான் தன்னை இழித்துக் 
கூறியது, 

விளக்கம்: “கேட்டல் மாத்திரை யல்லது யாவதும், காண்டல் 
இல்லாது யாண்டு பலகழிய, வழுவின்று பழகய கஇ.மமைய ராகினும், 
அரிதே தோன்றல், அதற்பட வொழுகல்'' என்பது சான்றோர் கூற்று. 
அவர் கூற்றுக்கு மாறாகப் பிகிராக்தையார் தவறாது வருவரென்னும் 
துணிவுபற்றி அவர் கூற்றைக் சொண்டெடுத்து மொழிந்தான். **வரு 
வின்று பழகிய இழமை”' ஈண்டு அது என்பதனால் சுட்டப்படுகின் மை 
யின், அதற்கு, அவ்வழுவாத கூற்று! என விளக்கினார். இுணிவின் 
கண் கின்ற தன் அறிவை அச் சான்றரோரது ஐயம் பேதுறுவித்து கோய் 
செப்யுமாகலின்* “ஐயங் கொள்ளனமின்?' என்றும், ஆர்ந்த அறிவின் 
பயன் பிறரறிவைப் பேதுறுவித்தல் கூடாதென்பது தோன்ற, ““ஆரறி 
வாளீர்'” என்றும் கூறினன். இகழ்விலன் என்ற வினைக்குறிப்பு எக் 
காலும் என்ற காலத்தைக் குறிப்பாய்க் கொண்டிருத்தலின், அதற்கு 
“என்றும் இகழ்ச்சியிலனாம்'' என்று உரைத்தார். பொய்யாமை புகழா 
தலின், *புகம்கெட வரூஉம் பொய்'' என்றான், “பொய்யாமை யன்ன 
புகஹில்லை?” (குறள்- ௨௧௬) என்பர் திருவள்ளுவர். தன் பெயரை 
ஆர்தையென்னாது சோமன் என்பவன், நெஞ்சாலும் தான் வேறு 
சோழன் என்ற பெயர் வேறு என வேறுபாட்டுணர்வின்றி உயிரொன் 
றிய உணர்வினனென்பதுபடப் “பேறைச்சோமன் என்னும்'' என் 
ரன். இஃது உயிரொன்றிய அன்புடைமையின் பயக உண்டாகும் 
செயலாதல் தோன்ற, “றந்த காதற் இழமையும் உடையன்!" என்றான். 
இகழ்விலனென்றதற்கு இகழப்படுவனவாகய குணமிலன் என்பது 
பொருளாயின், சான்றோரை ஐயுற வேண்டா என்றதற்கு ஏதுக் கூறிய 
வாரும். " 

௨௧௭. பிசிராந்தையார் 

கோப்பெருஞ்ம்சாழன்பால் பெரு நட்புக்கொண்டு சூழ, இருர்க 
சான்றோர்களுள் பொத்தியார் என்பவர் ஒருவர். சோழனுக்கும் 
பிசராரதையாருக்கும் உண்டாகியிருந்த நட்பின் திறமும், அச் சோழ 
னது ஆட்சி நலமும் மனப்பண்பும், அவன் வடக்கிருக்க நோந்ததிறமும் 
பிறவும் நேரில் அறிந்து அவன்பால் பிரியா அன்புகொண்டிருக்தார். 
கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்கிருக்சச் சென்றபோது பொத்தியா 
முடைய மணியார் கருப்பமுற்றிருந்தார். ஆயினும், பொத்தியாரும் 
அவனுடன் சென்று ஏனைச் சான்றோர் போல வடக்இருக்க விரும் 
பினர். சோழனோ அதனையறிந்து “நின் மனைவி கருவுயிர்த்த பின்பு 
வடக்கிருக்கலாம்'” என்று அவரைத் தடுத்துவிட்டான். பொத்தியார் 
அதனை யுடன்பட்டு வடக்கிருத்தலை அப்போது மேற்கொண்டிலர். ஆயி”
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அம், வடக்கிருந்து அவன் உயிரோடிருக்குங்காறும் அடிக்கடி சென்று 
கண்டுகொண்டு வந்தார். சின்னாட்களில் கோப்பெருஞ்சோழன் உண்ணா 
கோன்பால் உயிர் இறந்தான். அவன் பிரிவால் பெரிதும் கையற்று 
மனங்கவன்ற சான்றோர் ஒருவாறு தேறி அவற்கு நடுகல் நிறுவிச் 

சிறப்புச் செய்தனர். அவன் ஈடுகல்லான சில காட்களில் பிசிராந்தை 
யார் வந்து சேரீந்தார். அவர் அவனது கடுகல்லையும் சூழ இருந்த 
சான்றோரையும் கண்டு பெரு வருத்தமுற்றார். கோப்பெருஞ்சோழன் 
சொன்ன குண கலமுற்றும் பிசிரார்தையார்பால் இருக்கக்கண்ட சான். 
ஜோர்க்கு மிக்க வியப்பும். விம்மிதமும் உண்டாயின. பொத்தியாருக்கு' 
உண்டான வியப்பு அவருள்ளத்தைக் கவர்ந்து ஒரு பாட்டாய் வெளிப் 
பட்டது. அப் பாட்டு இது, 

நினைக்குங் காலை மருட்கை யுடைத்தே 
எனைப்பெருஞ் சிறப்பினோ டீங்கிது துணிதல் 
அதனினு மருட்கை யுடைதேத பிறனாட்டுத் 

தோற்றஞ் சான்ற சான்றோன் போற்றி. 

G இசைமர பாக ஈட்புக்.கந்தாக 

இனையதோர் காலை யிங்கு வருதல் 
வருவ னென்ற கோனது பெருமையும் 

அதுபழு இன்றி வந்தவ னறிவும் 
வியத்தொறும் வியத்தொறும் வியப்பிறம் தன்றே 

௧௦ அதனால், தன்கோ லியங்காத் தேயத் துறையும் 

சான்றோ னெஞ்சுறப் பெற்ற கொன்றிசை 
அன்னோனை யிழக்தவிவ் வுலகம் 
என்னா வ.துகொ லளியது தானே. 

திணை : பொதுவியல். நுறை: கையறுநிலை. அளன் வடக்கிகுந் த்ர்னுழைச் 
சென்ற பிசிராந்தையாரைக் கண்டு பொத்தியார் பாடியது. 

  

உரை: நினைங்குங்காலை மருட்கையுடைத்து - கருதுவ் 
காலகது வியககும் கன்மையையுடை து; எனைப்பெருஞ் சிறப் 
1ரினோடு ஈங்கு இது துணிதல் - எகுதுணையும் பெரிய தலைமை 
யுடனே கூடியும் இவன கிறப்புக்கக£க் கைவிட்டுவாச் துணி தல்; 
அதனினும் மருட்கையுடைக்து - இவன் இவ்வாறு துணிக்கு 
௮.கனினும் வியக்குந சன்மையையுடைத்து; பிறன் நாட்டுத் 

கோற்றம் சான்ற சான்றோன் - வேற்று வேர் தனது காட்டின் 
கண் விளக்கம் அமைக்க சான்றோன்; போற்றி - பாதுகாத்து; 
இசை மரபாக - புகழ்மேம்பாடாக; நட்புக் கந்தாக - நட்பே 

பற்றுக கோடாக இளணையதோர் காலை - இக்கன்மைக்காகிய ஓர் 

இன்னாக்கால,தது; ஈங்கு வருதல் - இவ்விடத்து வருதல்; 

வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் - இவவாறு வருவா 

னென்று துணிந்து சொல்லிய வேக்தகனது மிகுஇயும்; அது
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பழு இன்றி வந்தவன் அறிவும் - அவன் சொல்லிய சொற்பழு 

இன்றாக வங்தவனது அறிவும், வியக்தொறும் விய த்தொறும் 

வியப்பிறம் கன்று-வியக்குக் தானும் -வியக்குக்கோறும் வியப்புக 

கை மிக்கது; ௮.கனால்-ஆ கலால்; சன் கோல் இயங்காத தேய தது 

உறையும் - தன் செங்கோல் செல்லாத சேய க்துறையும்; சான 

றான். கெஞ்சுறப்பெற்ற - அமைந்கோனது கைஞ்சைத கனா 

னிடத்தே யுரி.த்காகப் பெற்ற; கொன்றிசை அன்னோனை இழந்,ச 

இவ்வுலகம் - பழைய புகழையுடைய அப்பெற்றிப்பட்ட பெரி 

யோனை யிழந்த இதக் தேயம்; என்னாவது கொல்-என்ன இடும்பை 
யுறுப் கொல்லோ; அளியது-இதுதான் இரஙகக்கககது; எ-று. 

இது வென்பது அரசினைக் கைவிட்டு இறந்துபடத் துணி 
லென்றுமாம். 

விளக்கம் : **புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா வுணர்ச்சிநான் ந. 
பாம் இழமை தரும்!” (குறள். ௭௮௫) என்பதன் உரையில் **உணர்ச்ம் 

தான் நட்பால் கிழமை தரும்!” என்றதை விளக்கத் தொடங்கிய பரி? 
லழகர், “*கோப்பொருஞ்சோ ழனுக்கும் பிசிரார்தையாருக்கும் போல 
உணர்சி யொப்பின், அதுவே உடனுயிர் நீங்கும் உரிமைத்தாய றட 
பினைப் பயக்கும்!” என்று வியந்து கூறியுள்ளார். இனி, ஈச்சினாக்வி 
at “தோழி தாயே பார்ப்பான்”' (சற்பு.௫௨) என்ற சூத்திரம்“ “பாத்ரு 
கிறப்பின்'' என்றதனால் துறவு நோக்குகிறது என்றுகூறி, “*இதற்குக் 
கோப்பெருஞ்சோழன் துறந்துமிப் பிசிரார்தையாரும் பொத்தியாமூம் 
போல்வார். துறந்தாரென்று கூறும் புறச்செய்யுட்கள் உதாரணம் 
wer pur” றென்று கூறுகின்றார். “*வியத்தொறும் வியத்தொ றும் 
வியப்பிறந்தன்று'” என்றது, “*கோனது பெருமையும்!" என்ப 5 
Bem Gud, “"உந்தவன தறிவும்'” என்பதனோடும் தனித் தனியே சென்று 

இயையும். மரபு - மேம்பாடு. கந்து - பற்றுக் கோடு, இன்றியென் 
பது இன்றுகவெனத் திரிக்கப்பட்டு. தன்கால் இயங்காத் தேயத் 
துறையும் இரவலர் புரவலர் ஆ௫3யரர் நெஞ்சுறப் பெறுதலினும் 
சான்றோர் கெஞ்சுறப்பெறுதல் அறிதாகலின், அதனைப் wr grip rae. 

௨௧௮. பிசிராத்தையா 

கோப்பெருஞ் சோழனும் பிராந்தையாரும் தம்மில் ஒருவரை 
யொருவர் கண்ணிற் கண்டு பழகாதே, கேள்வி மாத்திரையே உணர்ச்சி யொத்த ஈண்பினராய் ஒழுகிய திறமும், கோப்பெருஞ்சோழன் கூறிய சொல் பொய்யாகாதவாறு பிசிராந்தையார். போந்த திறமும் கண்டு வியந்த சான்றோருள் கண்ணகனார் என்பவர் ஒருவர்; இவரும் கோப் பெருஞ் சோழனைச் சூழ இருர்த சான்றோர். பிசிரார்தையார் வத போது அவரை வரவேற்றுச் சொல்லாடி. யின்புற்றவர். இக் கண்ணக ஞர் கண்னு உள்ளவாறு பாடும் உயர்ந்த புலமைகலம் உடையவர். gees ரவர் ஒருவனும் ஒருத்தியுமாய் மனைவாழ்க்கை நடத்து மிடத்து, தலைமகன் வினைவயிற் GAG Dogs gy Bar Pars g தன் மனைக் கண் தலைவியொடு கூடி இன்புற்றிருக்கையில் மறுவலும் பிரியவேண் ௮2 கடமையுடையனானான். திலைமகட்கு அவனைப் பிரிக் திருக்கும் ய குந்து வருத்திற்று, வேறு செய்வகை அவட்குத் தெரிய



மூலமும உரையும் HG 

வில்லை. தனது காதற்காம மிகுதியை எடுத்துரைப்பது அண்மகற் 
கமையுமே யன்றிப் பெண்மகட்குப் பெண்மை தடுக்குமாதலின் கூடாது. 
எனினும், அவ்வரம்பு கடந்து எடுத்துரைப்பது தக்கதென எண்ணு 
கின்றாள்; உரையாவிடின், அவன் பிரிந்தால் தனது உயிரும் தன் 
னுடம்பினின்றும் நீங்கிவிடும் என உணர்கின்றுள். அலமரல் பெரிதா 
கின்றது. தன் தோறியுடன் இதனை யுசாவுின்றாள்.... இஜனைக் 
கண்ணகளார், “பிரிந்தோர் வந்துகப் புணரப் புணர்ந்தோர், பிரிதல் 
ஞூம்தலின் அரியதும் உண்பேடா, என்றுகாம் கூறிக் காமம் செப்புதும், 
செப்பாது வீடினே உயிரொடும் வர்தன்று, அம்ம வாழி தோமி, 
யாதெனில் தவிர்க்குவம் காதலர் செலவே”! (ஈற். ௭௯) என்று பாடி. 
புள்ளார். இவ்வாறு பட்டாங்குப் பாடும் பாவன்மை படைத்த சண்ணக 

னர், பிசிராந்தையார் போந்து கோப்பெருஞ்சோ மனக் சாணப்பெருது 
அவன் வடக்கிருந்து கரிகல்லானது கண்டு, தாமம் வடக்கிருந்து உயிர் 
துறந்தது கண்டார்; வியப்பு கைம்மிகுக்தது. கோப்பெருஞ்சோழனும் 
பிஏிராந்தையாரும் வேறுவேறு நாட்டிற்றோன்றிச் சிற்த சான்றோர் 
களாயினும், உலூற்குச் சான்றுண்மையை நிலைபெறக் காட்டுதற்கு 
ஒருவழிப்படுவரென்ற சிறப்பை எடுத்தோத விரும்பினார். அவ் 
விருப்பம் இப் பாட்டினைப் பய£க.து. ன 

பொன்னும் துரு முத்து மன்னிய 
மாமலை பயந்த காமரு மணியும் 

இடைபடச் சேய வாயினும் தொடைபுணர்ம் 
தருவிலை கன்கல மமைக்குங் காலை 

ட ஒருவழித் தோன்றியாங் கென்றுஞ் சான்றோர் 
சான்றோர் பால ராப 
சாலார் சாலார் பாலரா குபவே, 

_ திணையும் நுறையு மவை. பிசிராந்தையார் வடக்கிருந்தாரைக் கண்ட கண்ண 
Sot LN UH). 

உரை: பொனனும் துதிரும் YEE - பொன்னும் 
பவளமும் முத்தும்; மனனிய மாமலை wwe wring மணியும் - 
நிலைபெற்ற பெரிய மலை தரப்பட்ட விரும்பத்தக்க மணியும், 
இடைபடச் சேய ஆயினும் - ஒன்றற்கொன்று இடை கிலம்படச் 
சேய்கிலகீ இன வாயினும, கொடை புணர்ந்து அருவிலை நன 
கலம் அமைக்குங்காலை - கோவை பொருந்தி அரிய விலையினை 
புடைய நல்ல அணிகலன்களைச் செய்யுங்கால த்து; ஒருவழி 
சேகோன்றி யாங்கு - ஐரிடத்துக் கோன்றினாற்போல; எனறும் - 
எந்நாளும்; சான்றோர். சான்றோர். பாலராப - ones srr 
அ௮அமைங்கோர் பக்கககாவர்; சாலார். சாலார் பாலராகுப- 
அமை இயில்லார் அமைஇயில்லார் பக்கக்தராவார்; எ .- று. 

சான்றோர் குழுவினைப் புகழுங் கருத்தாகலின், அவர்க்கேற்ற 
உவமம் கூறினார்; சாலாதார்க்கும் எற்ற உவமம் வருளித்துக் கொள்க. 
கொடை புணர்ந்து தோன்றி யாங்கென இயையும்,



௪௬ புறகானூனு 

விளக்கம்: மணியை மாமலை பயந்த மணியென்றமையின், ஆறு 
பயந்த பொன்னும் எனவும் கடல் பயந்த துகரும் முத்து மெனவும் 
கூறிக் கொள்ளல்வேண்டும். கோவையும் தொடுக்கப்படுவது பற்றித் 
தொடை யெனப்பட்டது. புணர்க்தென்னும் வினயெச்சம் தோன்றி 
யாங் கென்னும் வினைகொண்டது. “*சான்றோர் சான்றோர் பால ராப'* 

எனவே, சாலார் எப்பாலராகுப வென்னும் ஐயமறுத்தற்குச் *“சாலார் 
சாலார் பால ராகுப”' வென்டாுர். 

௨௧௯. கோப்பெருஞ் சேடன் 

பண்டைகாளில் பேரூர்களிலுள்ள பெருஞ் சதுக்கங்களின் பூதங் 

.கட்குக் கோயில் எடுத்து அதற்கு வழிபாடு செய்தல் மரபு. காவிரிப்பூம் 
பட்டினம், மதுரை, உறையூர் முதலிய நகரங்களில் சதுக்கப் பூதங் 
கட்குக் கோயில் இருந்ததாகப் பண்டை நால்கள் கூறுகின்றன. ௧௫ 
வரும் பண்டை நாளைப் பெருககரமாதலின அந் ஈகர்க்கண் இருந்த 
பெருஞ்சதுக்கத்துப் பூதத்தின் பெயர் கொண்ட சான்றோர் ஒருவர் 
உண்டு. அவரைக் கருவூர்ப் பெருஞ் சதுக்கத்துப் பூதசாதனார் என்பர். 
இப்பெயர் சாலூருண்டுகட்கு முன்பும் மச்களிடையே வழக் ூயிருக்கிற 
தென்பது கல்வெட்டுக்களால் தெரிகிறது. அவர் உறையூரிலிருந்து 

ஆட்சிபுரிந்த கோப்பெருஞ் சோழன்பால் பேரன்புடையவர். சோழன் 
வடக்கிறந்து உண்ணா நோன்பு கொண்டு உயிர் துறக்கக் கருகி அதனை 
கவேற்கொண்ட திறத்தைக் கேள்வியுற்றார். உண்ணா கோன்பால் உடம்பு 
வாடிப் பேசும் ஆற்றல் இன்றி உயிரிழக்கும் நிலையில் கோப்பெருஞ் 

சோழன் இருக்குங்கால் பூதசாகனர் அவண் போந்தார்; அங்கே சோழ 
னுடன் சான்றோர் பலர் வடக்கிருத்தலையுங் கண்டார். தாமும் மூற்படப் 
போர்து அவனோடு வடக்கிருக்க இயலாது போனது குறித்துப் பூத 
நாதனார்க்கு வருத்தமுண்டாயிற்று. சோழன் பேச்சு மூச்சின்றி இருக் 
கூம் நிலை அவருள்ளத்தைப் பெரிதும் வாட்டிற்று. கையறவு மிகுக்கது, 
**ஆ.ற்று ஈடுவேயுள்ள தீவில் மர நிழலில் இருந்து உண்ணா கோன்பால் 
உடம்பை வாட்டி வடக்கிருத்தலை மேற்கொண்டிருக்கும் வேந்தே! நின் 
கருத்துப்படியே சான்றோர் பலர் வடக்கிருப்ப அவருள் ஒருவனாய் 
யானும் முற்பட வாராமையால் என்னோடு புலந்து வாய்பேசா து இருக் 
இன்றனை போலும்'' எனக் கல்லுங் கனியும் கருத்தமைந்த இப் 

பாட்டைப் பாடினார். 

உள்ளாற்றுக் கவலைப் புள்ளி நீழல் 
மூமூஉ வள்ளுர முணக்கு மள்ள 

_புலவுதி மாதோ நீயே 
பலரா லத்தைகின் குறியிருந் தோரே. 

திணையும் துறையு மலை. அவள் வடக்கிருந்தாளைக் கருரூர்ப் பெருக் சதுக்கத்துப் 
பூதநாதஜர் பாடியது. 

உரை: உள்ளாற்றுக் கவலை - யாற்றிடைக் குறையுள் 
புள்ளி நீழல் - புள்ளிப்பட்ட மரதிழற்கண் இருக்கு; முழூ அள்ளூரம் உணக்கும் மள்ள - உடம்பாகிய முழுச்கசையை
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வாட்டும் வீர; நின் குறியிருந்தோர் - நின் கருத்இற்கேற்ப கின் 
னோடு வடக்கிருக்கார்; பலரால் - பலராகலால்; புலவுஇ நீ- அவ 
ரோடு சொல்லி வெறுத்து நீ; எ.று, 

யான் பிற்பட வந்ததற்கு என்னைப் புலந்து என்னோடு சொல்லாடா 
இருந்தாய் நீ என்றும், இவனுடனே வடக்கிருக்தோர்களும் எதிரேற்றுக் 
கொள்ளாமை நோக்கி நின் குறிப்பிற்கேற்பப் புலந்தார் பலரென்றும் 
உரைப்பினு மமையும். **உள்ளாற்றுக் கவலை'' யென்பதற்கு வழிக்குள் 
ளாகிய நாற்றிசையுங் கூடிய இடமென்றுமாம்; கவர்த்த வழிக்குள் 
என்று உரைப்பாரு மூளர், ௮ரசு துறந்து வடக்கிருந்து உயிர் நீத 
உள்ள மிகுதியான் மள்ள” என்றார். 

விளக்கம்: கோப்பெருஞ் சோழனுக்குரிய உறையூர் காவிரிக் 
கரைக் கண்ணதாகையால், ஆற்றிடைக் குறை யென்றது, கரவிரி 
யாற்றின் இடைப்பட்ட நிலப்பகுதியாயிற்று. கோப்பெருஞ்சோழன் 
வடக்கிருக்த இடம் இருவரங்கத்துக்கு மேற்கிலாதல் கஇழக்கிலாதல் 
உளதாகும். யாற்றிடைக் குறை, துருத்தியெனவும்படும்; ஆற்றின். 
ஈடுவேயுள்ள ரிலத்தை உள்ளாற்றுக் கவலை யென்றார்; பிறரும் “*செல் 
லாற்றுக் கவலை” (குறும். ௨௮௫) என்பர். கவலை, தவர்த்தவழி. வள் 

ஞூரம், முழுத்தசை. குழி, குறிப்பு; ஈண்டுக் கருத்துணர்த்இ நின்றது. 
மள்ளன், உள்ள மிகுதியுடையவன், வள்ளுரத்தை வாட்டுதலாவது 
உண்ணாநோன்பு மேற்கொண்டு மழை வெயில் பனி காற்று முூதலியவற் 
O66 Hg நெஞ்சுடையாது நிலைபெயரர இருந்து உயிர் நீப்பது. 
உயிர் நீங்கிய உடம்புகண்டு கூறியது இப்பாட்டு, 

220. கேரப்பெருஞ் சோழன் 

கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்கிருந்து காலையில் சான்றோராகிய 
பொத்தியார் தாமும் வடக்கிருக்கச் சென்றார். பொத்தியார் கோப் 
பெருஞ்சோழனுக்குச் சிறந்த ஈண்பராவார். கோப்பெருஞ்சோழன் பெயரோடு பொத்தியார் பெயரும் இணைச்தே காடு மூழுதும் பரவி 4பிருந்தது. பிசிராந்தையார் கோப்பெருஷ்சோழனை நினைக்கும் போதெல்லாம் பொத்தியாரையும் உடன்நினைந்து “பொத்தில் ஈண்பிற் பொத்தி! (புறம்: ௨௧௨) என்று பாராட்டுவர். சோழன் பிரிவாற்றுது 'பொத்தியாரும் வடக்கிருக்கக் கருதியது கண்ட கோப்பெருஞ்சோழன் **தருவுற்றிருக்கும் நின் மனைவி கருவுயிர் த்தபின்பு வருக'' என அன்பாற் 
பணிக்கவே, அவர் திரும்பி உறையூர்க்கு வந்தார், கோப்பெருஞ்சோழ னில்லாத உறையூர் அவர்க்குப் பாழ்பட்டுத் தோன்றிற்று. அவன் இருந்த அரண்ம£ீன பொலிவிழக்து அவருக்கு அழுகையை யுண்டு பண்ணிற்று, ““பலயாண்டுகளாகப் பெருஞ் சோறளித்துப் பேணிப் 
பாதுகாத்து வந்த யாண இறர்ததாக, அஃது இருந்த இடத்தைக் 
காணும் அன்புடைய பாகன் அமுது புலம்புவதுபோல, கோப்பெருஞ் சோழன் இல்லாத இந்த உறையூர் மன்றத்தைக்சண்டு யான் கலங்கிக் கையற்றுப் புலம்புகன்றேன்!! என்ற கருத்தமைர்* இப்பாட்டைப் பாடி. வருக தினார்,
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பெருஞ்சோறு பயந்து பல்யாண்டு புரந்த 
பெருங்களி றிழந்த பைதற் பாகன் 

அதுசேர்ச் தல்கீய வழுங்க லாலை - 
பவெளில்பா மாகக் கண்டுகலுழ்க் தாங்குக் 

இ. கலங்கனே னல்லனோ யானே பொலரந்தார்த் 

தேர்வண் கிள்ளி போகிய 
பேரிசை மூதூர் மன்றங் கண்டே. 

திணையும் துறையு மவை. அவன் வடக்கிருந்நாறுழைர் சென்று மீண்டுவந்து 
உறையூர் கண்ட பொத்தியார் அழுது பாடியது. 

உரை: பெருஞ்சோறு பயங்து -பெரிய சோற்றையுண் 

டாக்கி, பல் யாண்டு பாந்க-பல்யாண்டு ur ger 55; பெரு; 

களிறு இழக்க பைதல் பாகன - பெரிய களிற்றை மிழக் த வருகி 

குஇனையுடைய பாசன்; அது சேர்ந்து அல்கிய அழுஙகல் ஆலை- 

அவ்வியானை சேர்க்து தங்கிய இரக்க கையுடைய உட தீதின 

சண்: வெளில் பாமாகக் கண்டு கலுழக் தாங்கு - கம்பம் வறித 

கிற்கப் பார். த்துக் சலங்னெ தன்மையோல; யான கலங்கனேன 
அல்லேனோ - யான் இறந்துபடுதலின் நிக் கலங்கினேனல்லனோ; 
பொலம் தார்ச் தோ வண்கிள்ளி போகிய - பொன்னாள் இயனற 

மாலையையுடைய தேர் வண்மையைச் செய்யும் கிள்ளி போகப் 

பட்ட; பேரிசை மூதூர் மனறங் கண்டு - பெரிய புகழிகாயுடைய 

பழைய உறையூரின மன்றக்தைப் பார்க்து: எ-று. 

apgrt மன்றங்கண்டு கலங்கினேனல்லனே எனக் கூட்டுக, 
மன்றம்-ஈண்டுச் செண்டுவெளி. அழுங்கல், முன்புள்ள ஆரவாரமுமாம். 
இறர்தவென்று சொல்லுதல் இன்னுமையால் “போய”! என்றார். 

விளக்கம் ண பண்டைகாளில் களிறுகட்கென வேந்தரும் செல் 
வரும் நெல்விளை வயல்களை விட்டு, அவற்றில் நெல் விளைவித்து அம் 
நெல்லைக் களிறுகளின் உணவுக்குப் பயன்படுத்துவது மரபு, அல்வயல் 
கட்கு யான மானியம் என்று பெயர் கூறுவர். இவ்வாறு பல ஆண்டு 
களாக நெல்லை விளைத்துக் களிற்றைப் பேணிவந்த பாகன் என்பது 
விளங்க, “பெருஞ்சோறு பயந்து பல்யாண்டு புரந்த பாகன்'! என்றார். 
தாய் நெல்லறுத்துக் கவளங் கொளினே, மாகிறை வில்லதும் பன்னட் 
காகும், நாறுசெறு வாயினும் தமித்துப்புக் குணினே, வாய்புகு 

வதனினும் கால்பெரிது கெடுக்கும்!” (புறம். ௧௮௪) என வருதல் 
காண்க. பைதல், துன்பம். பெருங்களிறு நங்க ஆலையைக் சாணும் 
தோறும் பாகற்கு வருத்தம் பிகுதலின், அழுங்கல் ஆலை!” யென்றார். 
அழுங்கல் என்பதற்கு ஆரவாரமென்ப தம் பொருளா தலின், அழுங்கள் 

ஆலை யென்றது, பெருங்களிறு இறப்பதற்கு முன்பெல்லாம் ஆரவாரத் 
தோடு கூடியிருந்த ஆலையென்று உரைத்தலும் பொருந்தும் என்று 
உரைக்கின்றார். வள்ளி சோமர்கட்டுரிய பெயர்களுள் ஒன்று. கோப் 
பெருஞ்சோழனுடைய இயற்பெயருமாம். இறக்தானெனல் சீரிதன்மை 
யின், “போகிய?! என்றார். இன்னாமை: ஈண்டு அமங்கலம், 
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௨௨௪. கோப்பெருஞ்சோழன் 

வடக்இருந்த கோப்பெருஞ்சோழன் உயிர் ந்தூதும் சான்றோர், 

அவன் தன் குடிச்சிறப்பும் மானமும் ஈல்லிசையும் கெடாமை GOSS 

வடக்கிருக்த பெருமையும் பீடும் கருதி அவற்கு நடுகல்கிறுவிச் சிறப்புச் 

செய்தனர். அர்நடுதல்லில் அவன் பெயரும் பீடும் எழுதி மயிற்பிலி 

சூட்டி விழாவயர்க்சனர். அவன் உயிர் நண்பரான பொத்தியார் அவன் 

பிரிவாற்றாது அவன் ஈடுகல்லைக் கண்டு பரவினார். அவர் கெஞ்சில் 

அவனுடைய புகழும் அன்பும் செங்கோன்மையும் பேரறிவும் பிறவும் 
தோன்றி அவன் புகழுடம்பின் முழுவடிவம் புலப்படச் செய்தன. 

அவர்க்கு ஆற்றாமை மீதாரக் கண்ணீர் பெருகிற்று. அவனுயிரைச் 

கொண்ட கூற்றுவனை நினைந்தார். கெஞ்சில் வெகுளியும் பிறந்தது.சூழ 

நின்ற சான்றோரை கோக்கினர். தமிழ் கூறும் ஈல்லுலகம் பெருந்துயர் 

கொள்ளச் சோழவேர்தன் புகழ்மாலை சூடி நடுகல்லாய் விளங்குகின் 

ரான், அவனை இவ்வுலஇனின்றும் மறைவித்த கூற்றுவனை நாம் ஒருங்கு 

கூடி வையலாம் வம்மின் என்று அறைகூவியழைத்தார்.அந்த அழைப்பு 

அவர் சாவினின்றும் இக்சு இனிய ௮ம௰ய பாட்டாய் வெளிவந்குது, 

பாடுகர்க் சத்த பல்புக மன்னை 

ஆடுகர்க் £த்த பேரன் பினனே 
அறவோர் புகழ்ந்த வாய்கோ லன்னே 

இறவோர் புகழ்ந்த தண்ணன் பினனே 
இ. மகளிர் சாயன்;மைக்தர்க்கு மைந்து 

துகளறு கேள்வீ யுயர்ந்தோர் புக்கில் 

அனைய ஜென்னா தத்தக் கோனை 

1நினையாக் கூற்ற மின்னுயி ருய்த்தன்று 

பைத லொக்கழ் மழீஇயதனை 
௪௦ வைகம் வம்மோ வாய்மொழிப் புலவீர் 

நனந்தலை யுலக மரந்தை தூங்கக் 

கெடுவி னல்லிசை சூடி. 
நடுக லாயினன் புரவல னெனவே, 

நிரோயும் துறையு மை. அவன் நடுகற்கண்டு அவர் பாடியது. 

உரை: பாடுரர்க்கு ஈத்து பல் புகழன - பாடுநர்க்குக் 

கொடுக்க பல புகழினையுமுடையன; YOU Key ஈக்கு போன் 

பினன் - கூத்தர்க்ருச். கொடுக்கப்பட்ட மிக்க Boor Dory 
மூடையன்; அறவோர் புகழக்த ஆய் கோலன் - 905 இறமுடை 

யோர் புகழப்பட்ட நீ.திநூற்குச் ௧௪ ஆராய்ந்து கடத்திய செங் 

கோலினையுடையன்;. இறவோர் புகம்;த இண் ணன்பினண் 

சான்றோர் புகழப்பட்ட இண்ணிய நட்பினையுடையன்; மகளிர் 
சாயல்-மகளிரிட தீது மென்மையுடையன்; மைந்தர்க்கு - மைந்து - 

புறம். 114. :
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வலியோரிடத்து மிக்க வலியை யுடையன்; துகளறு Cae 

உயர்ந்தோர் புக்கில் - குற்றமற்ற கேள்வியையுடைய அ௮ந்தணாக 

குப் புகலிடம்; அனையன என்னாது - அது கன்மையையுடையோ 

னென்று கருதாது; அ.கு தக்கோனை கினையாக் உற்றம்-அ.தி 

குருஇபையுடையோனை அவ்வாறு கருதாத கூற்றம்; இனனுமிா 

உயத்தகன்று - இனிய உயிரகொடு போயிற்று; பைதல் ஓக்கல் 

தழீஇ - ௮.கனால் பையாப்புற்ற ஈம்முடைய சுற்ற, தைத அணைக் 

துக்கொண்டு; அஇகனை வைகம் வம்மோ- அசகஉூற்றததை 

வைவேமாக  வாரிர்) வாரயமொழிப் புலவிர் - மெய்யுரையை 

யுடைய புலவீர்; நனந்தலை யுலகம் அரசை தூங்க-நல்ல இடத் 
'இனையுடைய உலகம துன்பமாக; மெடுவில் ஈல்லிசை சூடி. - 
கேடில்லாகு ஈல்ல புழசசிமாலையைச் சூடி.) ஈகடுகல் ஆயினலா 

புரவலன் எனவே - ஈடப்பட்ட கல்லாயினான் எம்மைப் பாது 
காப்போன் எனச் சொல்லி; எ ௨ று, 

ஈத்த புகம், ஈதலால் உளதாகிய புகழ் எனவும், ஈத்த அன்பு 

#5566 ஏதுவாகிய அன்பெனவும் கொள்க. வாய்மிமாழிப்புலவீர், 
அத்தக்கோனைக் கூற்றம் இன்னுயிருப்த்தது; அதனால் புரவலன் கல்லா 

யினாுனென ஐக்கல் தழீஇ அதனை வைகம் வம்3மோ எனக்கூட்டி விளை 
முடிவு செய்க. 

சாயல், மைந்து, புக்கில் என்பன ஆகுபெயர், புக்கில்: வினைக் 
தொகை. கேடென்பது கெடுவெனக் குறைந்து நின்றது. 

விளககம்: அறவோர் புகழ்தற்கமைந்தது ௮அறநான்முறை யாத 
லின், ஆராய்ந்து நடத்தும் முறைமைக்குக் கருவியாகியகீதிநூல் அவாய் 
நிலையால் வருவித்து நீதிநூற்குத் தக என்பது கூறப்பட்டது. கோல், 
உவமை யாகுபெயராய் அரசுமுறை குறித்து கினறது. மூறையாவது, 
‘ots gianr Cop தஇிறைபுரிம் தியார்மாட்டுர், தேர்ந்துசெப் வல்தே 
முறை” (குறள், இ௪௧) எனபது காண்க. சானறோரெனறது மறவர் 
களுட் இறந்தவர்களை, “சான்றோர் மெப்ம்மறை'' (பதிம். ௧௪) என்று 
பிறரும் கூறுவர். மகளிர் மெல்லிய இயல்பினராதலின் அவர்பால் 
மென்மையும், வலியுடைய மைர்தர்க்கு வலிமையும் கொண்டொழுகனு 
னென்பார், “மகளிர் சாயல் மைக்தரீக்கு மைக்து”' என்றார்.” வணங்கிய 
சாயல் வணங்கா வாண்மை'' (பதிற். ௪௮) என்று பிறநம் கூறுதல் 
காண்க, புக்கில் என்பது புகும் இல் எனவிரிவது பற்றி, அதன வித் 
தொகை யென்றார். தக்காரது தகுதி பழ்றியே உலகம் உளதாகின்ற 
தாகலின், கூற்றம் அதனை நினைப்பது கடஞகைவும், அக்கடனை நினையா 
தொழிந்ததென்பார், “கிணயாக். கூற்றம்!” என்றும், பொய்கூறி 
வைதார்க்கு வசை பயன் தாராமையின், “வாய்மொழிப் புலவீர்''என் 
றும் கூறிஞர், கூற்றின் கினையாச்செயல் நனக்தலையுலூற்குத் துன்பம் 

தருவதாயிற்றென்றற்கு, “உலகம் அரந்தை தாங்க'' என்றுர், கெடு 
வென்பதனை முதனிலைத தொழிற்பெயர் என்பர். 
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மூலமும் உரையும் Be 

௨௨௨. கோப்பெருஞ்சோழன் 

கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்கிருக்கச் சென்றபோது gaging 
ரான பொத்தியாரும் வடக்கிருக்க ஒருப்பட்டனர். அப்போது அவர் 

மனைவியார் கருவுற்றிருக்ததை யறிக திருந்த சோழன், Bar EG மதன் 

பிறந்தபின் வருக”! என்று பணித்தாள்.பொத்தியாரும், சான்றாண்மை 
மிக்க சான்றோராகலின், ௮தம்கு. உடன்பட்டு மனவாழ்வில் இருந்து 
வக்தார். ஆயினும், கோப்பெருட்சோழன் இறந்த போதும் நடுகல் 
நிறுவிச் இறப்புச் செய்தபோதும் உடனிருந்து எல்லாப் பணிகளையும் 
சிறப்புறச் செய்தவரும் பொத்தியாரேயாவர், கின்னாட்களுக்குப்பின் 
பொத்தியார்க்கு மகனொருவன் பிறக்தான். “எப்பொழுது தன் மனவி 
கருவுயிர்ப்பது£ எப்பொழுது தாம் கோப்பெருஞ் சோழனுடன் வடக் 
கிருப்பது?!' என்று எண்ணமிட்டுச்கொண்டிருக்கத பொத்தியார்க்கு 
மணக்கவலை நீங்குவதாயிற்று. வடக்கிருக்கச் செல்வோர் செய்யும் ஏற் 
பாடுகளைச் செவ்வையாகச் செய்துவிட்டு ஓரு நன்னாளில் பொத்தியார் 
கோப்பெருஞ்சோழன் நடுிகல்லாயிருக்கும். இடத்திற்குச் சென்றார். 
அவன்பரல் அவர்க்இருந்த அன்பும் நட்பும் பெருக்கெடுத்தன. அகச்கடு 
கல் சோமனது மெய்யுருவை அவர் மனக்கண்ணிற்குக் காட்டிற்று. 
அவர் மனங்குழைக்து “*வேர்தே/ யான் வடக்கிருக்கமவண்டும்;அதற்கு 
ஏற்ற இடம் யாது? கூறுக! என்று வேண்டினார். அவ்வேண்டுகோளே 
இப்பாட்டு. amv 

அழலவிர் வயங்கிமைப் பொலிந்து மோனி 
-நிழலினும் போகாகின் வெய்யோள் பயந்த 

புகழ்சால் புதல்வன் பிறந்தபின் வாவென 
என்னிவ ணொழித்த வன்பி லாள 

“இ... எண்ணா திருக்குவை யல்லை 

என்னிடம் யாதுமற் றிசைவெய் யோயே. 

திணையும் துறையுமவை. அவனைத் தள்மகன் பிறந்தபின் பெயர்த்துச் சென்ற 
பொத்தியார் எனக்கு இடந்தாவென்று சொற்றது. 

. உரை: அழல் அவிர் வயக௫ிழமைப் பொலிந்து மேனி . 

தயால் விளங்கிய ஒளியையுடைய ஆபரண க்தாற் சிறந்த உடி 

வினை யுடையளாய்; கிழவினும் போகா நின்வெய்யோளன் பயக்து - 
கின் நிழலினும் ஒருபொழுதும் நீங்கா க நீ விரும்பத்தக்க மனைவி 
பெறப்பட்ட; புகழ்சால் புகுல்வன் பிறந்தபின் வாவென - புக 

ழுமைந்த பிள்காயானவன் பிறக்குபின் வா எனச் சொல்லி; என் 

இவண் ஒழிகத அன்பிலாள என்னை இவவிடத்தினின்றும் 
போக்கிய என்னோடு உறவில்லா தவனே) எண்ணாது இருக்குவை 

யல்லை . உன்னோடு என்னிடை நட்பைக் கருதாது இருப்பை 
ல்லை; இசை வெய்யோய் - புகழை விரும்புவோய்; என்னிடம் 
யாது - நீ எனக்குக் குறித்த இடம் யாது சொல்வாயாக; எ - ஐ. 

மற்று: gor அழல்போலப் பாடஞ்செய்யும் மேனியெனிஞு 
ம்மையும்,
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விளக்கம்: இயாற் சடச்சுடப் பொன் விளக்கமூறுதலின், பொன்: 

னஞ.ற்செய்யப்பட்ட இழைகள், **அழலவிர் வயங்கமை''யெனப்பட்டன. 

அழலை மேனிக்கு இயைபுபடுத்து, அழலவிர்மேனி யென்பதற்கு “அழல் 
போலப் பாடஞ்செய்யும் மேனி எனினுமமையும்'' ஏன்று உரைகாரர் 

கூறினர். பாடஞ்செய்தல், ஓக்குமாறு மஞ்சள் முதலியனவணிக்து 

செம்மையுறுத்தல். நீக்கமின்தியுறைதற்கு நிழல் உவமை; '*செல்வுழிச் 
செல்வுழி மெய்க்ரிமல்போல, ஆடுவழி யாடுவழியகலேன் மன்னே”! 

(அகம், ௪௯) என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க. அறிவறிந்த மகனைப் 
பெற்றோர் இம்மையில் ஈற்புகழ் பெறுதலின் “புகழ்சால் புதல்வன்”' 
என்றார்; “இம்மை யுலகத் திசையொடும் விளங் மறுமை யுலகமும் 
மறுவின் றெய்துப...ஏறுவர்ப் பயந்த செம்மலோர்'' (அகம். அச )ன்று 
சான்றோர் கூறுவது காண்க. ஓழித்ததுபற்றி *அன்பிலாள”? என்றார். 
அன்புமிகவுடையனென்பது கருத்தாதலின், “என்னிடம் யாது” 
ஏன்றார். 

௨௨௩. கோப்பெருஞ்சோழன் 

மேற்கூறியவாறு வடக்கிருக்க விரும்பித் தனக்குரிய இடம்குறிக்கு 
மாது வேண்டிய௰ பொத்தியார் மனக்கண்ணில் கோப்பெருஞ் சோழன் 
தோன்றித் தான் வடக்கிருச்க இடத்தருகே இடம் காட்டினான்... 
அதனைத் தெளிர்துணர்ர்த பொத்தியார்க்கு வியப்புப் பெரிதாயிற்று? 
சோழன்பால் உண்டாகிய பேரன்பும் மேன்மேலும் மிகுந்தது; அவனது 
நட்பின் பெருமாண்பு விளங்கித் தோன்றிற்று, ஆகவே அவர்க்கு வடக் 

இருப்பதில் உள்ளம் உறைத்து நின்றது. குறித்த இடத்தில் இருந்து 
வடக்இருக்கும் ஈற்றவத்தை மேற்கொண்டார். சோமன் நட்புரிமை 

யாள் இடங்குறித்த போள்பு கெஞ்சின்கண் மிக்இருக்தமையின், அதனை 
இப்பாட்டால் வெளிப்படுத்துகின்றார். 

பலர்க்குகிழ லாகி யுலகமீக் கூறித் 
தலைப்போ கன்மையிற் சிறுவழி மடங்கி 
நிலைபெறு கடுக லாகியக் கண்ணும் 

இடங்கொடுத் தளிப்ப மன்ற வுடம்போ 
இ டின்னுயிர் விரும்புங் இழமைத் 

தொன்னட் புடையார் தம்முழைச் செலினே. 

திணையும் துறையை. கல்லாகியும் இடங்கொடுத்த கோப்பெருஞ்சோறை: 
விடக்கிருந்த பொத்தியார் பாடியது. 

உரை: பலர்க்கு கிழலாகி - பலாக்கும் அருளுடைமை 
யான் கிழலையொத்து; உலகம் மீக்கடறி - உலகத்தார் மிகுத்துச் 

சொல்ல; தலைப்போகன்மையின் - உலக கையாளும் தன்மை 

மூடியச் செலுத்து தற்கு மறுமையை நினைத்தால் மூடிவுபோகா 

மையின்; கிறுவழி மடங்கி . வடக்கிரு தீதற்கு வரைந்த அறிய 

இட த்தின்௧ண் இருந்து; நிலைபெறு ௩டுக லாஇயக் கண்ணும்- 

உரிர் நீ.தீதலின் நிலைபெற நடப்பட்ட கல்லான விடத்தும்; இடம்
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கொடுத களிப்ப மன்ற - இடங்கொடுகு தளிப்பர் நிச்சயமாக 7 

உடம்போடு இன்னுயிரவிரும்பும் கிழமை - உடம்போடு இனிய 

உயிர் விரும்புமாறுபோல விரும்பும் உரிமையையுடைய/ 

தொன்னட்புடையார் கம்முழைச்செலின் - பழையதாகய 
ஈட்பையுடையோர் கம்மிடதேத செல்லின்; எ - அ. 

மீக்கூறி யென்பது மீக்கூ.ற வெனத் திரிக்கப்பட்ட; ஆணைகூறி 
யென்றுமாம். தொன்னட்புடையோர் தம்முழைச்செலின் இடங் 
கொடுத்தளிப்ப வெனக் கூட்டி. வினைமுடிவு செய்க. 

அவன் நட்பினை வியந்து கூறியது. 

விளககம்: மீக்கூறியென்பது செய்தெனெச்சமாய் இயைபுறாமை 
யான், ““மீச்கூறவெனத் திரிக்கப்பட்ட!” தென்றார். உலகாளும் தன் 
மையை முடிவுபோகச் செலுத்தமாட்டாமைக்கு இடையில் தோன்றும் 
மறுமை யுணர்வு ஏகுவா மென்றதற்கு அதனை வருவித்தார். ஆகவே, 
கோப்பெருஞ் சோழன், துறவுமேற்கோடற்கேற்ற செவ்வி யெய்து 
முன்பே அதனை மேற்கொண்டான் என்பதாம். தனது ஓளி, பரந்த 

உலகெங்கும் விளங்க இருந்த வேந்தன் **உள்ளாற்றுக் கவலைப்புள்ளி 
கீழம்கண்”' ஓடுங்கியிருந்கமைபற்றி, *திறுவழிமடங்கி' யென்றார். உயிர் 
கொடுத்துப் புகம் கொண்ட சான்றோரது புகழ் உலகில் என்றும் கிலை 
பெறும்பொருட்டே அவர் பெயரும் பிடு மெழுதிய கற்கள் பண்டை 
நாளில் நடப்பட்டன என்பது இனிது விளங்க, ““சிலைபெறு நடுகள்'? 
என்றார். தமிழ், தாட்டில் இவ்வழக்கம் இரண்டு மூன்று நாற்றாண்டு 
கட்குமுன் வரையில் இருந்துன தென்பதைக் கல்வெட்டுக்கள் கூறு 
இன்றன, சிறந்த ஈட்புக்கு உடம்பும் உயிரும் இயைந்து நிற்கும் இயைபு 
உவமமாதல் இயல்பு. “*யாக்கைக் குயிரியைர் சன்ன நட்பு” (அகம். 
௨௩௧) என்றும்,” 'உடம்போடுயிரிடையெனனமற்றன்ன, மடந்தையொ 
டெம்மிடை நட்பு'” (குறள். ௧௧௨௨) என்றும் வருதல் காண்க. “*இடங் 
கொடுத்தளிப்பமன் ற,” என்றது, *செத்துங் கொடுத்தான் சிதக்காதி'? 
என்ற பிற்கால வழக்கை நினைவு கூர்விப்பது காண்க. 

௨௨௪. சோழன் கரிகாற்பெருவளத்தான் 

சோழவேர்தருள் கரிகாற் பெருவளத்தான் மிக்க சிறப்புடையவள். 
அவன் காலத்தே உறையூரும் காவிரிப்பூம்பட்டினமும் சோழநாட்டின் 
அரசியல் சிறப்புடைய ஈகரங்களாக விளங்கின. சோழ காட்டின் புகழ் 
அக்காலத்தே மிக்க உயர்க்ச நிலையை யெய்தியிருக்கது, இடைக்காலத் 
தெலுங்கச் சோழர்களும் தங்கள் குடிவரவு கூறுமிடத்துத் தங்களைக் 
கரிகாலன் வழி வந்தோர் என்றே கூறிக்கொள்கன் றனர். கரிகாலன் 
வாழ்க்கையைப்பற்றிய குறிப்புக்கள் பல பண்டைத் தமிம் நால்களிம். 
காணப்படுகின்றன. போர் பல வடற்றிய பேராண்மையும், இரப்பார்க் 
இத்துப் பெற்ற இறவாப் புகழும், வேதியர்கள் விருப்பத்திற் இயைக்து 
வேள்விபல முடித்த வீறுடைமையும், பிறவும் கரிகாலனுடைய புகழ்க் 
கூறுகள் பலவற்றுட் சிறப்புடையவாகும். இவன் நெடுங்காலம் ௮ர௬ 
புரிந்து, உயிர் நீத்தகாலை இவன் பிரிவாற்றாது வருந்திய சான்றோர் 
களுள் கருங்குளவா தனார் ஒருவர், அவர் கரிகாலன் பெரும்பிறிதுற்றது 

  

சண்டு-ஆற்றாது கையற்றுப் பாடிய பாட்டு இப்பாட்டு, இப் பாட்டின் 
கண் அவர் கரிகாலன் புகழ்க்கூறுகள் சிலவற்றை யெடுத்தோதி, *இத



@r புறகானூறு 

தகைய அறிவுடைய வேந்தனை இழந்த உலகம் இரங்கத்தக்கது- 

பெருவறங் கூர்ந்த காலத்தில் இடையர்கள்,தம் நிரைகட்குஇரையாதல் 

வேண்டிப் பூத்துத் தழைத்துச் செறிக்இருந்த வேங்கை மரத்தைக் 

கூரிய வாள்கொண்டு கழித்தவழி, அம்மரம் பொலிவிழந்து நிற்பது 

போலக் கரிகாலன் இறந்தபின் அவனுடைய உரிமை மகஸிர் தம் இமை 

களைக் களைச்து பொலிவிழந்து வருந்தா நின்றனர்!” என் இரங்கிக் கூறு 

வது மிக்க உருக்கமாக இருப்பது கினைவுகூரத்குமக்கது. 

அருப்பம் பேணா தமர்ஃடக ததூஉம 

துணைபுண ராயமொடு தசும்புடன் றொல்ச்சி மதி 

இரும்பா ஷொக்கற் கடும்பு புரந்ததூஉம். 

அறமறக் கண்ட கெறிமா வையத்து t 

முறைரற் கறியுகர் முன்னுறப் புகழ்ந்த 
துரவியற் கொள்கைத் துகளறு மகளிரொடு 

பருதி யுருவிற் பல் படைப் புரிசை 
எருவை துகர்ச்௪ யூப மெடுக்தூண் 

வேத வேள்விக் தொழின்முடித் ததூஉ௰் 

௯௦ அறிந்தோன் மன்ற வறிவுடை யாளன் 
இறக்தோன் ருனே;யளித்தில் வுலகம் 

அருவி மாறி யஞ்சுவரக் கடுப் 

பெருவறங் கூர்க்த வேனிற் காலைப் 

பசித்த வாயத்துப் பயனிரை திருமார் 

கடு பூவாட் சோவலர் பூவுட னுதிரக் 
கொய்துகட். ௨உழித்த வேங்கையின் 

மெல்லியன் மகனிரு மிழைகளைம் தனரே. 

திணையும் நுறையுமளை. சோழன் கரிதாற்பெருளளத்தானைக் கருங்குளவாத* 

பாடியது. 
உரை: அரூடபம் பேணாது அமர் HL FHT - சியா 

அரண்களைப் பாதுகாவாது போரைச் செய்கழித்ததுவும்; துணை 

புணராயமொடு . துணையாயக் டிய இனா த்துடனேயுங் டைட் 

தசம்புடன்.. தொலைச்ி - மதுக்முடங்களைள் செ. நுகர்ந்து: 

தொலை க து; இரும்பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரக்கதுரஉம் - பெரிய 
பாண் கறறமாயய சுற்றககைப் பாதுகா துகதுவுமி அறம் அற்க 

கண்ட கெறிமாண் அவையத்து - அற கிக் களியவுணர்க் ஈ 
ஒழுக்கம் மாட்சிமைபபட்ட. of GOT G) அவைககள த. இன்கண்; 

மூறை கற்கு அறியுகர் மூனனுற - வேள்விக்குரிய முறைமையை, 

நன்ராக <9 Buje சடங்கவிகள். ௮ம் முறைமையை முன்னின்று 
காட்ட புழங்க - பலரானும் புகழப்பட்ட) தூ. இயல் கொள் 
கைக் துகளறு மகளிரொடு - தூய இயல்பை யுடைத் காட 

ல்




மூலமும் உரையும் இரு 

கம்பெர்ழுக்கமாகய கொள்௯கையையுடைய சூற்றம் இர்க்த குல 

மகளிரொடு; பருதியுருவின் பல்படைப் புரிசை - வட்டமாகிய 
வடி.வினை யுடை,க தாகிய பல படையாகச் செய்யப்பட்ட ம.திலாற் 
சூழப்பட்ட வேள்விச் சாலையுள்) எருவை நுகாசசி ூபகெடுக் 
ரண் - பருந்து விழுங்குவகாசச செயயப்பட்ட விடத்து காட் 

டிய யூபமாகிய நெடிய கம்பதிது; வேத வேள்விக்கதொழில் 

மாடிக்கதாஉம் - வேகககாற் சொல்லப்பட்ட வேள்வியினைச 

செய்து முடி. க்கதுவமாயெ; மன்று அறிந்கோன - இவற்றானாய 

பயனை தகிச்சயமாக அறிந்த அறிவினையுடையோன்; அறிவுடை 
யாளன்கான இறநகோன்-௮வன கான் வுறாசினன; இவவுலகம 

அளித்து - ஆகலால் இனி இவ்வுலகம் இரங்கள் குக்கு; அருவி 
மாறி அன்சுவாக் கடுகி - அருவிரீர் மறுதுது உலககுதா ரனாசும 

பரிசு வெம்மையுற்று; பெருவறவ் கூர்ந்த வேனிற் காலை - பெரிய 

வறகடமிகை வேனிறகாலக்கு; பிக்க ஆயக்றுப் பயன் நிரை 

குருமார் - படித்து அயமாகய பயனபடும் அனிரையைப் பாது 

காகுதலைச் செய்வாராக). பூவாள். கோவலா பூவுடன். உதிரக் 

கொய்து - உர்மை பொருக்குய கொடுவாளாற் கோவலரசனவ௱ 

மன் பூக்களஞுடனே யஇரக் கொம்புகக£க கழித்து; கட்டழிதுத 

வேங்கையின - அகுன கழைச் செறிவையழிக் ௪ வேங்கையினை 

Suri; மெல்லியல் மகளிரும் இழை கஜம் தனர் - மெல்லிய 

இயல்பினயுடைய உரிமை மகனிரும அருங்கலவணி முகுலாகய 

அணிகளை யொழிதக்கார்; ன. ரூ, 

மூறை நற்கு அறியுகர் மூன்னுறவேள்வித் தொழில் முடித்ததூஉ 
மென இயையும். எருவை யென்றது, பருக்நாகசீ செய்யப்பட்ட, வடு. 
வினை, 

அறிவுடையாளன் இறக்தான்; மகளிரும் இழை க௭ளந்தனர்? 
இவனை இழக்க உலகம் அளித்தெனக் கூட்டி வினைமுடுவு செய்க. 

எருவை நுவற்கி யென்று பாடமோதுவாருமாளர்.. ஆயத்துப் பய 
விரை என்பதற்கு ஆயத்திற்குப் பபற ய இரை யெனினு மமையும். 

விளகசம்: கருங்குளவாதணார். பெயர் கருங்குழலாதணார் என்று 
அச்சுப்படியிற் காணப்படுகிறது. அது பொருக்காது. . கருங்குளம் 
என்னும் ஊரினரான ஆதனார். என்ப கழுங்குளவா கணு Oper soir 
பொருள். இக்கருங்குளம் பாண்டிகாட்டில் இப்போது கோட்டைக் 
கருங்குளமென வழங்குகிறது, இடைக்காலத்தே, இது “*தருங்குள 
வடநாட்டுக் கரிகாலசோம ஈல்லாரான கருங்குளம்! '(அறடபகம் Report 
oni pigeaphy, viadrus No. 2Zo9 of 1928) எனப்பட்டது, இதனால் 
இவ்வூர், கரிகாற் சோ மனால் ஆதஞார்க்குத் தன் பெயரால் தரப்பட்ட 
செள்பதும் தெனிவாம். இவ்வூரில் பாண்டியன் இராசசிங்கள் காலத் 
கல் இராசசிம்மேச்சுரம் என்னும் யன் கோவில் கட்டப்பட்டுள து. 
இவ்வூர் பின்பு சீகண்ட. ஈல்லூ ரெனவும் பெயர் பெற்றது. (௩. 00. 
277௦1 1925) இவ்வூர்க் கோவிலுக்குக் திருவாங்கூர் வேந்தரும் இருப் 
பணி(த். 13, 11௦, 257 072 10928, செய்துள்ளனர், இதனால் சேரர்குடிக்
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கும் இவ்வூர்க்கும் தொடர்புண்மை அணியப்படும். சடங்கவிகள்-ஆறவ் 
கங்களையும் உணர்ந்தவர்கள். இவருள் நேர்மின் று செய்வோ ரொழியச் 
செயல் மூறையைக் காட்டுவோரை உபதிருட்டாக்கள் எனவும் பருந்து 
விழுங்குவதாகச் செய்யப்படுவதைக் கருடசயனமெனவும் கூறுவர். 
சடங்கவிக் குறிச்சி யென்றோர். ஊரும் பாண்டியநாட்டில் உண்டு 
(& 3. 45901 1930) அமர் கடத்தல், கடும்பு புரத்தல், வேள்வித் 
தொழின் முடித்தல் என்ற இவற்றால் ஆகும் இம்மை மறுமைப் பயன் 
களை ஈன்கறிர்தவன் கரிகாலன் என்பர். “"அறிந்தோன் மன்ற அறிவுடை 
யாளன்?”' என்றார். வேங்கைப்பூ மகளிரணியும் பொற்றாலிபோல் இருத் 
தலின், அப்பூவுதிர்ந்த வேங்கை இமை துறந்த மகளிர்க்கு ஏற்ற உவம 
மாயிற்று, **முறைஈற்கறியுகர் முன்னுறப் புகழ்ர்த'' எனறதற்கு உரை 
காரர் கூறும் உரையினும், “மூலைவழங்கும் சான்றோர். தன்முன் வீழ் 
றிருக்கவும் தன் இளமை ஜோன்றாவாறு ஈரை முடித்து முஇியோன் 
கோலம் பூண்டு மூறை வழங்கிய கரிகாலன்?! புகழப் பட்ட தஇிறத்ழை 
ஏற்றி யுரைகூறுவது சிறிது, 

௨௨௫.  சரழன் நலங்கிள்ளி 
சோழன் நலங்கிள்ளி உறையூரில் இருந்து ஆட்சி புரிந்து வருகை யில், உறுபகை ஓடுக்க உலகோம்புந் துறையில் மேம்பட்டு விளங்கினான். 

எனவேக்தர் பலரும் இவனுக்கு அஞ்சியே வரழ்ந்தனர். ஓவ்வொரு வேர்தரிடத்தும் வெற்றிகுறிச் நரதும் வலம்புரிச் சங்கு இருக்ததெனி னும், அதனை முழக்கன் சோமன் ஈலங்இள்ளி செவிக்கெட்டும்; அது கேட்பின் அவன் பொருது போந்து ஈம்வலியை யமீப்பனென அஞ்சி அதத் தம் மனையின் ஓரபுடையே கட்டி வைத்திருந்தனர். வேந்தர் மண்களில் பள்ளி யெழுச்சிக் காலத்தில் அவ்வலம்புரி முழக்கப்படின், அது கேட்டு, நலங்இள்ளியை கின்த்து என்கெஞ்சு UGS Ga Hi வழக்கம். மேலும், ஈலங்கிள்ளியின் படை மிஃக பெருமையுடைய து. அவனது படை புறப்படுங்கால் மூன்னே செல்லும் தூசிப்படையி அள்ளார் பனையின் நுங்கிளை த் Beir BIR sir coins war, இடைப்படையி அள்ளார் அப்பளையிருக்கும் இடம் சேரும்போது ப நுங்கு op ODS காய்த்துக் கணிஈ்து விடும்; அவர்கள் AGUS தின்னக்கூடிய கால மாகும், படையின் கடையிற் செல்வோர் அவ் விடத்தையடையும்போது பனங்கனியும் போய்ப் பிசிரெரடு கூடிய பனங்கிழங்கு பெற்றுச்சுட்டுத் தின்னும் காலமாகும்? இத்துணைப் பெரும் படையை வைத்தாளும் பேராற்றல் படைத்தவன் சோழன் நலங்கிள்ளி; இவன் வலிழுற்றும் இப்பேர து புறங்காட்டிடத்ததாயிற்றற என அவன் இறர்துபட்ட போது, சோழகாட்டு ஊர்களுள் கரவிரித்தரைக் கண்ணதாகிய அலத் தூரில் வாழ்க்க சாண்ட், பிரிவாற்றாது. இப் பாட்டைப்பாடி. இதன் கண் மேற்கூறிய கருத்தெல்லாம் தொகுத்துரைத்துக் கையற்று இரங் னார்; இச் சான்றோர் ஆலத்தூர்கிழார் எனப்படுவர், இவர் சோமன் கூவ மேற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவளைப் பல பாட்டுக்களாற்பாடிச் சிறப் பித்துள்ளனர், 

தலையோர் நுங்கின் ீஞ்சேறு மிசைய 
இடையோர் பழத்தின் பைங்களி மாந்தக் 
கடையோர், விடுவாய்ப் பிசிரொடு சுடுகிழங்கு நுகர நிலமலர் வையத்து வலமுறை வளை இ
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ட வேந்துபீ டழித்த வேத்தவேற் ரானையொ 
டாற்ற லென்பதன் றோற்றங் கேளினிக் 
கள்ளி போகிய களரியம் பறந்தலை 
முள்ளுடை வியன்காட் டதுவே;நன்றும் 
சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி கேட்குவன் கொல்லென 

௧௦ இன்னிசைப் பறையொடு வென்றி நுவலத் 

தூக்கணங் குரீஇத் தூங்குகூ டேய்ப்ப 
ஒருசிறைக் கொளீஇய திரிவாய் வலம்புரி 
ஞாலங் காவலர் கடைத்தலைக் 
“காலைத் தோன்றினு கோகோ யானே. 

நினையும் துறையு மலை. சோழன் நலங்கிள்ளியை ஆலத்தூர் கிழரர் பாடியது 

உரை: தலையோர் - முன்செல்லும் தூசிப்படையோர் ; 
gaaer Satem மிசைய-பனையின்௧கண் உள தாகிய நுங்கன.து 
இனிய செறிவை அயில ; இடையோர் - இடைச் செல்வோர் ; 
பழகீதின் பைங்கனி மாந்த - பழத்தினது செவ்விச்கனியை 
அகர) கடையோர் - பின் செல்வோர் ; விடுவாய் பிசிரொடு சுடு 
இழக்கு நுகர - நீங்கிய வாயையுடைய பி௫ருடனே சுடப்பட்ட 
கிழங்கினை நுகர, கிலம் மலர் வையத்து வலமுறை வஃ்இ - இப் 
படி. யொழுங்குடைத் காடு இடமகன்ற உலகத்து வலமுறை 
யாகச் சூழ்ற்து; வேந்து பிடழித்த ஏந்து வேல் தானையோடு - 
மன்னரை வலிகெடுத்த மேம்பட்ட வேலையுடை யசசனையுடனே 
கூடிய; ஆற்றல் என்பதன் தோற்றம் - வலியென்று சொல்லப 
பட்ட தன் விமாவை ; இனி கேள் - இனிக் கேட்பாயாக) கள்ளி 
போகிய களரியம் பறந்தலை - கள்ளி யோங்கிய களர் நிலமாகிய 
பாழ்பட்டவிடத்து ; முள்ளுடை வியன் காட்டது - மள்ளுடைத 
தாகிய பெரிய புறங்காட்டின் கண்ணதாயிற்று ; கன்று - பெரி 
தும்; சேட்சென்னி ஈலங்கள்ளி-; கேட்குவன் கொல்லென - 
கேட்பான் கொல்லோ என அஞ்சி ; இன்னிசைப் பறையொரடு 
வென்றி நுவல - இனிய ஓசையையுடைய மூரசுடனே வெற்றி 
யைச் சொல்லாகிற்க ; தூக்கணங் குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப - 
முன்பு தூக்கணங் குருவிமினது தூங்கப்பட்ட கூட்டையொப்ப ; 
ஒரு சிறைச் கொளிஇய - ஒரு பக்க, தூங்கப்பட்ட ; வலம்புரி 
,இிரிவாய்-வல த இலேபுரிக் 5 இரிந்து வாயையுடைய சங்கம்; ஞாலங் 
காவலர் சகடைத்தலை - இப்பொழுது உலகங்காக்கும் அரசரது 
வாயிலிட த ; காலைக்? சான்றினும்-பள்ளியெழுச்சிக்காலத்ேத 
கோன்றினும்; யான் கோகு - யான் அதைக்கேட்டு இறக்து 
படாது நோமளவினே னாயினேன் ; எ. று,
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மூன்பு நலங்கிள்ளி சேட்சென்னி கேட்குவன் கொல்லென ஓரு 

சிறைக் கொளிஇய வலம்புரி இன்று வென்றி நுவலா நிற்க, பறையொடு 

காலைத் தோன்றினும் யான் கோவேன் எனக் கூட்டி வினைமூடிவு 

செய்க, கேள் இனி யென்றது கெஞ்சினை . 

வன்றி நுவலா'' வென்றும், காலை “தோன்றின?! என்றும் பாட 

மோதுவாரு முளர், 

விளக்கம் ; ஆலத்தார்ழாருடைய ஆலத்தூர் சோழகாட்டுக் 

காவிரித் தென்கரையிலுள்ளதோரூர். இதனை இடைக்காலக் கல் 

வெட்டுக்கள் *ஆவூர்க் கூற்றத்து விக்கிரமசோழன் பேராலத்தூர்'' 

CA. R. No. 481 of 1922) என்றும், “தென்கரை நித்த விரோத வள 

நாட்டு ஆலத்தூர்?” (4. 18, 14 , 900 ௦11929) என்றும், கூறுகின்றன. 
இிருச்சவபுரத்துக் கல்வெட்டொன்றில், “*நித்தவிரயோத வளகாட்டு 
அவூர்க்கூற்றத்து ஆலத்தூர்டுமான்' (க. 11, 140, 272 011922) ஒரு 
வன் காணப்படுகின்றான். இக் குறிப்புக்களால், இப்பாட்டைப் பாடிய 
ஆலத்தூர்கிமாரும் இவ்வூரினரேயென த்துணியலாம். கிலமலர்வையம்- 
இடமகன்ற உலகம். தோற்றம், சண்டு விளைவு குறித்து கின்றது. 
தோற்றத்தின் விளைவு வியன்காட்டதாயிற்று core. Caps sad அத் 
இறிவாய் வலம்புரி என இயைத்து, வெற்றியைப் பலரும் அறியத் தெரி 
விப்பதாகய அத் இரிவாய் வலம்புரி யென வுரைப்பது சீரீது, பள்ளி 
யெழுச்சிக் காலத்தே வேக்கர் மனைமுன்றிலில் வலம்புரி முழக்குவது 
மரபு.  **இரங்குகுரல் மூரசமொடு வலம்புரி யார்ப்ப'” (புறம். ௩௨௧௪) 
என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க, தோற்றத்தைச் சிறப்பித்து அதன் 
சண் ஈடுபட்டு நின்ற கெஞ்சைமாற்றி somBcstal@ mag நிகழ்ச்ிக்கட் 
செலுத்துதலின், “கேள் இனி”: எனஞார்.. “*இணி'' யென்றதனல், டப் 
பாட்டிற் கூறப்பட்ட ஏிறப்புக்கள் பலவும் முன்பு நிகழ்ந்தவைமெயென்ப து 
பெறப்பட்டன. *“கொளீஇய'' என இறந்த காலத்தாற் கூறினமை 
யின், “முன்பு”? என்பதும், “தோனறினும்'' என்றதனால், இப் 
பொழு தென்பதும் வருவிச்கப்பட்டன. “Go po நுவலா'' என்ற 
பாடத்துக்கு “வெற்றியைச் சொல்லாமல்!” என்றும், “காலைத் தோன் 
றின** என்ற பாடத்துக்குக் காலையில் முழங்க என்றும் உரைக்க. 

aoe. சோழன் குளமுற்றத்துத் துஷ்ரிய கிள்ளினனவன் 

சோழன் கிள்ளிவளவன் பேராண்மையும் பெருவண்மையும் 
படைத்தவன். ஆரியர் ஆலத்தூர்கிழார், மன்னர் அடுகளிறு உயவும் 
கொடிகொள் பாசறைக், குருதிப் பரப்பின் கோட்டுமா தொலைச்சிப், 
புலா அ௮க்களஞ் செய்த கலாஅத் தூணையன்'' என்றும், “பொருநர்க்கு 
ஐக்கிய வேலன்” என்றும் (புறம். ௬௯) இவனது ஆண்மை நலத்தைச் 
அிறப்பிப்பர். வெள்ளைக்குடி. காகனாரென்பார், மண்டிணி கிடக்கைத் 
தண்டமிழ்கி இழவர், முரசு மு மங்குதானை மூவருள்ளும், அரசெனப் 
படுவது கினதே.பெரும”' (புறம்.௩ட௫) என்று எடுத்தோழறிப் பாராட்டு 
at; *செஞ்ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும், வெண்டிங்களுள் வெயில் 
வேண்டினும், வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை?” என இவனுடைய 
ஆண்மை மிகுதியை அவர் நரலங்கிமார் மிருத்துரைப்பர்; கோவூர்இழார் 
என்பார், “காலனும்” காலம் பார்க்கும் பாராது, வேலீண்டுதானை 
விழுமியோர் தொலைய, வேண்டிடத் தடஉம் வெல்போர் வேம்!" தென 
வீளம்புடன்றார். இங்ஙனம் சான்றோர் பலராலும் பல்வேறு வசையிற்



மூலமும் உரையும் (8௯ 

பாராட்டப்பெற்ற இவ் வளவன் குளமுற்றம். என்னும் இடத்துள்ள 
அரண்மணயில் இறந்தான். அக்காலதீதே மாறோக்கத்து நப்பசலை 
யார் என்னும் பெருமாட்டியார் அச்செய்தியைக் கேள்வியுற்று ஆறாத் 
அயருற்றார். கள்ளிவளவனுடைய ஆண்மையும் வன்மையும் கொடை 
வண்மையும் அவர் நினைவுக்கு வந்தன. அவனது பேராண்மையை 
கினைந்தவரீக்கு அவனது இறப்பு ௮அமைஇ தரவில்லை. “வளவன் உயிர் 
கொண்ட கூற்றம், அவன் நேர்றின்று மெய்தண்டியோ, வெகுண்டோ, 
மனதிற் பகைமைகொண்டோ அவனுயிரைக் கொண்டிருக்கமுடியா து; 
இம் மூன்றனுள் எது செய்யினும் கூற்றமே தோற்றோடிப்போம்? அக் 
கூற்றம் உயிர்கொண்டொழிந்த திறம் வேறொன்றுக வேண்டும். அஃது 
இரவலர் உருவில் வந்து அவன் எ.ழிர் நின்று கைதொழுது பாடி அவ 
அயிரை இரந்து அவன் ஈயப்பெற்றுச் சென்றதாகல் வேண்டும்!" 
ன்று நித்து கினக்குந்தோறும் நெஞ்சுருகப் பாழுப் புலம்பினார். 
அதுவே இப்பாட்டு, 

எ தகவல்க 
செற்றன் முயினுஞ் செயிர்த்தன் ராயினும் 
உற்றன் ராயினு முய்வின்று மாதோ 
பாடுநர் போலக் ைதொழு தேத்தி 

இரந்தன் ராகல் வேண்டும் பொலக்தார் 
மண்டமர் கடக்குக் தானைத் 
இண்டேர் வளவற் கொண்ட, கூற்றே, 

வக்கம்) 

திணையும் துறையு மலை. சோழன் குளமுற்றத்துத் :நுஞ்சிய கிள்ளி வளவனை 
ஏீரறோக்கத்து நப்பசலையார் பாடியது. 

உரை: செற்றனறுயினும் - தன் மனத்துள்ளே & Moy 
கொண்ட தாயினும் ; செயிர் கீகன் ருயினும் - வெளிப்பட நின்று 
வெகுண்ட காயினும்; உறறண் பினும்) உற்று கின்று 
கையோடு மெய் இண்டி. வருகுஇற் ராயினும்; உய்வின்அ-அ.கற் 
குப் பிழைக்தலுண்டாகாது ; பாடகர் போலக் கைதொழுது 
ஏ.த.௫ இரந்தன்றாகல் வேண்டும். பரடுவாரைப போலக் கோன்றி 
நின்று கையால் தொழுது வாழ்குது இரந்து உயிர் கொண்ட 
காகல் வேண்டும்; பொலக்கார் - பொன்னானியன்் ற மாலையினை 
யும்; மண்டமர் கடக்கும் தாகா - மண்டிய போரின்கண் or Bir 
கின்று வெல்லும் படையினையும் ; இண்டேர். வளவன் கொண்ட 
கூற்று - இண்ணிய தேரினையுமுடைய வளவனைக் கொண்ட 
கூற்று; எ. று, 

பொலகந்தார் வளவனென இயையும். கூற்றம் இரந்தசாகல்வேண்- 
டும்; இம் மூன்றனுள் ஒன்று செய்யினும் பிழைப் ன்று எனக் கூட்டுக, 

இஃது அவன் ஆண்மை மிகுதியினையும் வண்மையினையும் வியந்து 
இரங்கிக் கூறியவாறு. ் 

விளக்கம் : செற்றம்-கறுவு. செற்றம் மனத்துள்ளே வெகுளு 
வது; செயிர்த்தல், வெளிப்படையாக வெகுளுதல், உறுதல், மெம்



௬௦ புறகானூது 

ண்டுதல். ரந்தன்று - இரந்துகொண்டது. கடத்தல், வஞ்சியாது 

வ ககன் க தகாத Briere பொருதுவெல்வது. காஞ்சித் 

இணையில் கூறப்படும் துறைவகைகளுள், “*கழிந்தோர் தேளத்துக் கழி 

படர் உறஇ, ஒழிந்தோர் புலம்பிய கையறு நிலை”! (புறத். ௧௯) என்ற 

துறைக்கு இளம்பூரணர் இதனை எடுத்துக் காட்டுகின்றார். இனி, 

ஈச்ினொர்ச்னியர், இதனை “மன் அடாது வந்த. மன்னேக். காஞ்சி ? 

(புத். ௨௪) என்று உறுகன்றார். செற்றும் செயிர்த்தும் உற்றும் உயிர் 

கோடல் ஆகாதென்றது ஆண்மை மிகுதி; பாடுகர் போலக் கைதொழு 

கேத்தி இரந்தன்றாகல் வேண்டும்'* என்றது வண்மை மிகுதி. 

௨௨௭. சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 

குளமூற்றத்தில் இள்ளிவளவன் துஞ்சியது அறிந்த சரன்றோர் 

களில் மாசாத்தனார் என்பவர் ஒருவர், அவர் சோழகாட்டு ஆவடுதுறை 
யென்னும் ஊரினர். திருவாவடு துறைக்குச் சாத்தனூர் என்பது பழம் 

பெயரென அவ்வூர்க் கல்வெட்டுக்களும் (&, 13. 18௦. 184 07 2942) 
இருத்தொண்டர் புராணமும் கூறுகின்தன். சாத்தனூர் என்பது ஊர்ப் 
பெயர்; திருவாவடுதுறை யென்பது இருக்கோயிலுக்குப் பெயர், காள 
டைவில் சாத்தனூர் என்பது மறைந்துபோகவே, இருவாவடுதுறை 
யென்ற பெயரே சளர்க்கும் பெயராய்விட்டது. ஆவடுதுறை யென 
இருத்தற்குரியது ஆடுனுறையெனப் பிமைக்கப்பட்டது. இச் சாத்த 
னூர் என்னும் பெயர் மாசாத்தனார் பெயரால் பண்டைச் சோமமன்ன 
ரான கிள்ளிவளவன் மூதலிய சோழமன்னரால் வழங்கப்பட்டதாகல் 
வேண்டும். அதனால் அவர் அவடுதுறை மாசாத்தனுர் என ஏடுகளில் 
வழங்கப்படுகின் றனர். அவர்கீகுக் கள்ளியின் பேராண்மையும் பெரு 
வன்மையும் நன்கு தெரிந் நிரும்கமையின் அவன் உயிரைக் கவர்ந்து 
கொண்ட கூற்றுவன்பால் மிக்க சினமுண்டாயிற்று, வளவனது உயி 
ருண்ட கூற்றினது கொடுமை ஒருபுறமிருக்க, மன்னுயிரை wor 
பதையே நோக்கியிருக்கும் இயல்புபற்றிக் கூற்றம் தன் செயலுக்கே 
கேடுசெய்து கொண்டதை கினைக்து அகன் பேதைமைக்கு இரங்குவரர் 

போல அதை வையலுற்றார். வளவன் இறகத்ததனால் பிறந்த ஆற்றுமை 
காரணமாக இவ் வைவிசச் செய்கின்றாராயினும் இதன்கண், அவரு 
டைய. வருத்தமூம் இரக்கமும் தோன்றிப் படிப்போர் உள்ளத்தை 
கருக்குகன்றன. அதனை  இப்பாட்டின்கட் காண்க. இதன்கண், 
கூற்றுவனை கோக்கி, ““இரத்தமில்லாத கூற்றமே! விதையைக் சூற்றி 
யூண்டு மேல் விளைவுக்கு ஏங்கிகிற்கும் பேதை யுமவனைப்போல நி கின் 
பளிக்கு வேண்டும் உயிர்களை நாடோறும் தன் போர்ச் செயலால் 
கொன்று தரும் கிள்ளிவளவ ஸுயிரையே இப்போது உண்டொழிர் 
தாய்; அவன் இருக்குமளவும் பசிவாட்ட முண்டாகாவாறு வேண்டும் 
உயிர்களை அவன் ஈல்க உண்டு வாழ்ச்தரப்; இத் இச்செயலால் இணி நின் 
பதி தணிப்பொரைப் பெருது வருக்சப் போகின்றாய், காண்'' என்ற 
கருத்தமையக் குறித்துள்ளார். ன 

ஈணிபே தையே ஈயனில் கூற்றம் 

ஒளிறுவாண் மறவருங் களிறு மாவும்
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இ குருதியங் குரூ௨ப்புனற் பொருகளத் தொழிய 

காளு மானான் கடந்தட் டென்றுநின் 

வாடுபச யருத்திய பழிதீ ராற்றல் 

ன்னே ரன்ன பொன்னியற் பெரும்பூண் 

வளவ னென்னும் வண்டுமூசு கண்ணி 

௪௦ இனையோற் கொண்டனை யாயின் 

இனியார் மற்றுகின் ப௫ிதீர்ப் போரே. 

திணையும் துறையுமலை, அவனை ஆவடுதுறை மாசாத்தஜர் பாடியது. 

உரை: நயனில் கூற்றம் - ஈரமில்லாத கூற்றமே; சனி 

பேதை .- மிகவும் அறிவுடையையல்லை; விரகு இன்மையின் - 

நினக்குப் போவதொரு விர௫இல்லாமையினால்; விதுது அட்டு 

உண்டனை - மேல்விசாந்து பயன்படும் விதையைக் குற்றியுண் 

டாய்; நன்வாயாகுதல் இன்னும் காண்குவை - ஆயின் கினக்கு 

இவ்வாறு சொல்லிய வார். தி கல்ல மெய்யா தல் இன்னமும் 

காண்பை/ ஒளிறுவாள் மறவரும் களிறும் மாவும் - ஒளிவிளங் 

கய வாட்போரைவல்ல வீரரும் யானையும் குஇரையும்; குருஇயும் 

குரூப் புனல் பொருகளக் தொழிய - உதிரமாகய திற 

முடைய அ௮ழூய நீர் மிக்க போர்க்கள தீஇன்சண் மாய; காளும் 

ஆனான் கடந்து அட்டு - நாடோறும் அமையாஞனாய எதிர் நின்று 
கொன்று; என்றும் கின் வாடுபசி ௮ருதக்திய பழிகீர் ஆற்றல் - 

காடோறும் நினது மெய் வாடுகற் கேதுவாகிய பச தீர்தற்கு 

ஊட்டிய வசையற்ற வலியையுடைய கொலைத் தொழிலுக்கு; 

நின்னோ ரன்ன - கின்னையொக்த; பொன் இயல் பெரும்பூண் 
வளவனேன்னும் - பொன்னானி௰யன்ற பேரணிகல கதையுடைய 

வளவனென்னு சொல்லப்படும்; வண்டு மூசு சண்ணி இனை 

யோன் கொண்டனை யாயின் - வண்டுகள் மொய்க்கப்படுங் சண் 

ணியையுடைய  இதகுகன்மையினை யுடையோனை 8 கொண்டா 
யாயின், இனி நின்பி இர்ப்போர் யார் - இனி கின் பசியைக் 
கெடுப்போர் யார், சொல்லுவாயாக; எ. று. 

கூற்றமே, இத்தன்மையோனைக் கொண்டாயாயின், நின் பசியைத் 
தர்ப்போர் இனி யார் 2 விரகன்மையின் வித்தட்டுண்டனை ; நன்வாயா 

குதல் இன்னும் காண்குவை எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. நயன்- 
நியாயமுமாம். 

விளக்கம்: “ஈனிபேதையே'” என் |ணிவை வற் 5 & i 
“வித்தட்டுண்டனை?' ன்ற வேறே செரற்குர்மைந்கறி இயன் 
ணும் அறிவில்லையரயினை யென்பார், “விரகின்மையின்'? என்று காட்டி 

னார். வித்து, மேல்விளைந்து பயன்படுவதாகலின், *“மேல் விளைந்து 
பயன்படும் விதை'' யெனவே உரைகூ றப்பட்டது. வித்தென் றமையின், 

அட்டுண்டனை யென்றதற்குக் *குற்றியுண்டாய்'' என்றார். நல்லமெய்
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urgeoreg Gere auih Gere ad@Qamrar mb மெய்யாவது. - என்றும்- 
நாடோறும். வாடுப9-வாடுதற்குரிய து மெய்யாதலின், மெய் வாடுதற் 
கேதுவரகயே பசி, அருந்துதற்கேற்ற காரணம் இதுவென்பார் “வள 
னது ஆற்றல்'' என்றும், சின்னுடைய ஆற்றல் எம்மனோரால் பழிக்கப் 
படும் குற்றமுடைய தென்பார், வளவனது ஆற்றலை, “ups Sor pi pe ் 
என்றும், நின்னோடு வளவனுக்குள்ள ஓப்புமை Garin SQ gr Bo 
இன்றே யென்றதற்கு “Airey reirer’? என்றும் கூறிஞர். ஆயின் 
என்பதற்கு, இனி நினக்கு வளவன்போல் உதவுவேரர் யாவருளரெலா 
ஆராயுமிடத்து என்று உரைப்பினும் அமையும், நயன், என்றதற்கு 
மியாயம் என்பது பொருளாயின், தனக்கு வேண்டும் உணவு ஈல்கித் 
தான் செய்யும் தொழிலை எளிதாக்கி உதவுவோரைக் கொல்வது. ஒரு 
வருக்கு மூறைமையன்று என்பதுபற்றி **நயனில் கூற்றம்!” என்றார் 
என்று கோடல் வேண்டும். 

  

௨௨௮. சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 

கிள்ளிவளவன் குளமுற்ற.த்தில் அஞ்சியதுறிந்து வருந்திய சான் yp 
ரூள் ஐயர் மாடவனாரும் ஓருவர். அவர் பெயரை ஐயூர் Apa oO gar nih 
சில ஏடுகள் கூறுகின் மன. பாண்டிகாட்டிம் காணப்படும் சிற்றையூர் 
பேரையூர் என்பனவற்றுள் இவரது ஐயூர் இன்னதெனத் தெரிர்தில து. 
இச்சான்றோர் பாண்டியன் கூடகாரத்துத் அஞ்சிய மாறன் வழுதியைப் 
பாடிச் சிறப்புப் பெற்றவர், இவர் ஒருகால் இள்ளிவளவனைக் காண 
வந்தார். இடைவழியில் இவர்க்கு மாட்டாமை உண்டாக, தோன்றிக் 
கோன் என்பவன் ஊர்தி த்து இவரை ஊக்கினான். பின்னர், கள்ளி 
வளவனைக்கண்டு பாடி அவனால் சிறப்புச் செய்யப்பெற்றார். இவர்க்குக் 
கிள்ளிவளவனது பிரி பெருவருத்தத்தைச் செய்தது, அக்காலத்தே இறந்த மக்களை நிலத்திற் புசைக்குமிடத்து அவர்மேல் பெரிய காழி 
யைக் கவித்துப் புதைப்பது மரபு. கிள்ளிவளவனையும் தாழியில் கவித்து வைத்தனர். அவர் மனக்கண்ணில் கிள்ளிவளவனுடைய பூதவுடம்பு புலனாகாது புகழுடம்பு புலனாயிற்று. தாழியாற் கவிப்பதாயின் அப் புகழுடம்பைத்தான் கவிக்க வேண்டுமென எண்ணிஞர், அவ்வுடம்பு கிலவுலகு மூழுதும் பரந்து வானளாவ உயர்ர்து தோனறிற்று. அதற் கேற்ற தாழி வேண்டின், கிலவுலகைக் குயவன் ஆழியாகவும் மேரு 
மல்யை மண் இரளாகவும் கொண்டு பெரியதொரு தாழி செய்ய வேண்டும்,'” என எண்ணினர். குயவனை நோக்க இவ்வாறு ஒரு தாழி செய்ய இயலுமோ”! என்பார் போல இந்தப் பாட்டைப் பாடியுள்ளார். 

கலஞ்செய் கோவே கலஞ்செய் கோவே 
இருடிணிர் தன்ன குரூஉத்திரட் பரூஉப்புை 5 அகலிரு விசம்.பி னூன்றுஞ் சூளை 
நனந்தலை ரூதூர்க் கலஞ்செய் கோவே 

நி அறியை நீயே யாங்கா குவைகொல் 
நிலவரை சூட்டிய &D oor Pe தானைப் 
புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா நல்லிசை 
விரிகதிர் ஞாயிறு விசும்பிவாந் தின்ன
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சேண்விளங்கு சிறப்பிற் செம்பியர் மருகன் 
so கொடி. நுடங்கு யானை கெடுமா வளவன் 

தேவ ரூலகமெய்தின னாதலின் 
அன்னோற் கவிக்குங் கண்ணகன் 
வனை தல் வேட்டனை யாயி னெனையதூஉம் 
இருரீலம் இகரியாப் பெருமலை 

சட மண்ணா வனைத லொல்லுமோ. கினக்கே. 

திணை: அது, துறை; ஆனந்தப்மையுள். அவளை ஐயூர் முடவஜர் பாடியது, 

உரை : கலம் செய் கோவே . அடுகலம் வளையும் வேட் 

கோவே; கம் செய் கோவே - ஆடுகலம் வனையும் வேட்கோவே; 

இருள் இணிந்கன்ன கர௨ - இருள்நீங்கி ஓரிடத?க செறிந்து 
கின்றாற் போன்ற நகிறமுடைச்தாய்/ இரள் பரூஉப் புகை - 

இரண்ட. மிக்க புகை; அகல் இரு; விசும்பின் ஊன்றும் - அகவிய 
பெரிய ஆகாயகத்தின்௧ண் சென்று தங்கும்; சூ நனந்தலை 
மூதூர்ச்கலம் செய் கோவே - சூளையையடைய கலிய இடத் 
.அணனையுடைய பழையவூரின்கண் கலம் வனையும் வேட்கோவே, 
அளியை கீ - இரங்கத்குகுவை 8; யாங்காகுவை கொல் - என்ன 

வருகித முறுவைகான்; கிலவரை சூட்டிய கீணெடுந் கானை - தில 
வெல்லைமின்௧ண் பரப்ிய மிக்க பெரிய சேனையினையுடைய/ 
புலவர் புகழம் த பொய்யா கல்லினை - அறிவுடையோர் புகழ்ந்து 
பொய்யா கு நல்ல புகழிளையும்) விரிகஇர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்க் 

கன்ன - பரக்க சுடரினையுமுடைய ஆத தன் வானதக்தின்கண் 
பரந்காலொக்தக; சேண் விளங்கு சிறப்பின் - சேய்மைக்சண்ணே 

விளங்கும் கலைமையையுடைய; செம்பியர் மருகன் - செம்பியர் 
மாபிலுள்ளான்; கொடி நுடங்கு யானை கெடுமாவளவன்-கெடி 
கள் நுடங்காகின்ற யானையினையுடைய மிகப்பெரிய வளவண்; 
சேவருலக மெய் இனன் - அவன் தேவருடைய விண்ணுலக தை 
படைக்கானாகலான்; அன்னோற் கவிக்கும் கண்ணகன் தாழி - 
அப்பெற்றிப்பட்டோணக். குவிக்கும் இடமகன் ௦ தாழியை; 
ater go வேட்டனையாயின் - வளை கலை கீ விரும்பினாயாயின்; 
எனையதூஉம் - எப்படியும்) இருகிலம் இஇரியா - பெரிய கில 
வட்டம் உருளியாக; பெருமலை மண்ணா - பெரிய மேருமலை 
மண்ணாக ) வனை கல் ஒல்லுமோ கினக்கு - வளைய இயலுமோ 2 
இயலா தன்றே நினக்கு; எ. று. 

அடுக்கு விரைவின்கண் வந்தது, கலஞ்செய் கோவே, வளவன் 
தேவருலக மெய்தினானாதலான், அன்னோற் சலிக்கும் தாழி வளைதல் 

வேட்டனயாயின் இருகிலம் திகிரியாக, மாமேரு மண்ணாக வசீனதல் 
ஒல்லுமோ? ஓல்லாமையின் யாங்காகுவை 7 நி இரங்கத்தக்சாப் எனக்
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கூட்டி வி முடிவு செய்க, இது சுற்றத்தார் இரங்கிக் கூறுதலின். 

ஆனச்தப்பையுளாயிற்று. 

விளக்கம் : சூளையினின்றெழுந்து கருத்துத் திரண்டுசென்று 

வானத்தில் ஒடுங்கும் புகையை நீங்க இருள் ஒரிடத்தே சின்றாற்போன்ற 

கிறத்தையுடைத்தாய் வான த்திற் சென்று தங்கும் என்றார். குரு, கிறம்7 

அது குரூவென நீண்டது. வானத்தின்கட்சென்று ஓடுங்கவிடு தலின், 

புகையை ** ஊன்றும்!” என்றார். செய்தற்குரிய தொழிலைச் செய்ய 

மாட்டாமையும் ஒருவற்கு மிக்க வருத்தத்தை ஈல்குமாகலின், ** யாங் 

காகுவை ?" என இரங்கினார். ஈல்லிசையும் விரிகதிரையும் உடைய 

ஞாயிறு என இயையும், ஞாயிறு பலராலும் புகழப்படுமென்பது, 

“உலகறவப்ப வலனேர்பு திரிதரு, பலர் புகழ் ஞாயிறு”' (மூருகு. ௧-௨) 

என்று சான்றோர் கூறுதலாலும் தெளியப்படும். ஞாயிறு வானத்தின் 

கண் தோன்றிப் பொழுதை வரையறுத்து அவரவரும் தத்தம் தொழில் 

செய்து பயன் எய்துமாறு உதவுதல்பற்றி ஞாயிறு, புலவராற் புகழப் 

படுவதாயிற்று; “பயங்கெழு திருவிம் பல்கதிர் ஞாயிறு வயங்குகொழில் 

தரீஇயர் வலனேர்பு விளங்கி”! (அகம். ௨௧௮) எனப் புலவர் புகழுமாறு 

காண்க. செம்பியர் சோழர்க்கொரு பெயர் 9) **தூங்கெயி லெறிந்த 

சொடித்தோட் செம்பியன்'' என்றும் போல. வளவனது புகழுடம்பு 

நிலவுலகமுற்றும் பரந்து வானளவும் உயர்ந்து விளங்குதலின், அதனை 

முற்றும் மூடிச் கவிக்கவல்ல தாழியன்றோ செயற்பாலது ; அதனைச் 

செய்வதாயின் நிலவட்டம் இகிரியாகவும் மேருவென்னும் பெருமலை 

மண் திரளாகவும் கொண்டு தாழி வளைதல் வேண்டுமே / அதணச் 

செய்யவல்லுவையோ £ நினக்கு அஃது இயலாதன்றோ என்பாராய் 

*₹இருகிலக் இஇரியாப் பெருமலை மண்ணா வனை தல் ஒல்லுமோ நினக்கு”? 

என்று கூறுகின்றார். ஆனந்தப் பையுளாவது இன்னதென்பார், * விழு 

மங்கூர வேய்த்தோளரிவை, கொழுஈன் வீயக் குழைச்துயங்கின்று '” 
(பு.வெ. மா. சிறப். பொது, ௧௩) என்பதை எடுத்துக்காட்டி, இதனைப் 

பாடுபவர் ஐயூர் மூடவனாராதல் கண்டு, '“இதுசுற்றத்தார் இரங்கிக்கூறு 

தலின் ஆனந்தப் பையுளாயிற்று!' என்றார். ஐயூர் மூடவளர் பெயர் 

ஐயூர் மூவனார் என்றும் ஏட்டில் காணப்படுகிறது. உறையூர் மடவ 

ஞர் என்றும் பாடமுண்டெனத் திரு. சாமிசாதையரவர்கள் கூறிக்கின் 

CHW BGT. 

  

௨௨௯. கோச்சேரமான் யானைக்கட்சேய் மாந்தரஞ் சேரலிரும்பொறை 

ஈகாச்சேரமான் யானைக் கண்சேய் மாந்தரஞ் சேரல் இரும்பொறை 
யின் இறுதிநாளில், அவள் இறத்தற்கு ஏழு காட்களுக்குழமுன் காட்டில் 
புதுமையான நிகழ்ச்சி யொன்றுண்டாயிற்று, தீ நிமித்தங்கள் பல உண் 
டாயின... அவற்றைக் கண். சான்றோருள் கூடலூர் இழார் என்பார் 
ஒருவர், அவர் வான நால் வல்லவர்; விண்ணிடத்தே ஒருவிண் மீன் இப் 
பரக்கக் காற்றாம் பிதிர்ர்து இளரந்து வீழ்க்தது கண்டார். கார்த்திகை 
அனுடம், உத்திரம், மிருகசிரிடம் முதலிய விண்மீன்களின் கிலையினைக் 
கண்டார்; இர் நிகழ்ச்சிக்கு ஏழாம் காளில் உலகாளும் வேந்தன் உயிர் 
நீப்பன் எனறு உணர்ச்தார். வேந்தன் யானளைக்கண்சேய் மாந்தரஞ் 
சேரலிரும்பொறையாகலின் அவற்கு என்ன தீங்குநேருமோ எனக் 

கலக்க முழற்றார். அவர் கலங்கியவாறே ஏழாம் நாளில் சேரமான் உயிர் 
துறந்தான், யானைகள் கையை நிலத்தே நீட்டிவைத்து உறங்ெ;முரசம்
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னே கண் கிழிந்து போயிற்று; வெண்குடை கால் அுணிந்துவீழ்க்த து? 
திரையன் பெல்ல்த கதியின்றிக் டஈ்தன். இத் திரிமித்தங்கள் வேக் 

தன் முடிவை வலியுறுத்தின. இவற்றால் மனம் அழுங்கிய ஆசிரியா் கூட 
அரர்கிழார் இப்பாட்டின்கண் இர் நிகழ்ச்சிகளை எடுச்தோஇ வருந்து 
கின்றார். 

கூடலூர் கமாரது கூடலூர் பொறைகாட்டுப் பாலைக்காட்டுவட் 
டத்து (2வ/தக1 14) ஈடுவட்டம் என்ற சாட்டி. லுள்ள தோரூர், இவர் 
இனிய பாட்டுக்கள் பாடவல்லவரா், இவராற் பண்டை மரந்தை நகரம் 
சிறப்புறக் குறிக்கப்படுகறஅ. கணவனஜஷொடு கூடிக் கடிமனக்கண் 
வாழும் தலைமகள், கணவரம்கும் புளிப்பாகர் சமைத்து உண்பிக்கும் 
இறத்தை, நினைக்குந்தோறும் இன்பம் ஊறுமாறு இவர் பாடிய பாட்டுக் 
குறுந்தொகைக்கண் காணப்படுகிறது. சேரமான் யானைக் கட்சேஎய் 
மாக்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை விரும்பியது கொண்டு இவர் எட்டுத் 
தொகையுள் ஒன்ரறாயெ ஐங்குறுநாற்றைத் தொகுத்தார். இவரைப் 
“புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார்!" என ஐங்குறு நாற்றின் சற்றுக் 
குறிப்புக் கூறுவது இவரது ॥றப்பை இனிகதெடுத்துக் காட்டுகிறது. 

- ஆடிய லழர்குட்டத் 
தாரிரு ளரையிரவின் 

முடப்பனையத்து வே/முதலாக் 
கடைக்குளத்துக் கயங்காயப் 

டு பங்குனியுய ரழுவக்துத் 
தலைமாண்மீ னிலைஇரிய 

நிலைகாண்மீ னதனெதி ரேர்தரத் 

தொன்னாண்மீன் MR Dug we 

uTAF Grvar தூசி முன்னா. 
தளக்கர்த்இணை விளக்காகக் 
கனையெரி பரப்பக் காலெதிர்பு பொங்க 
ஒருமீன் விழுக்தன்றால் விசும்பி னானே 
அதுகண், டியாமும் பிறரும் பல்வே ஸிரவலவர் 
பறையிசை யருவி ஈன்னாட்டுப் பொருநன் 

௧௫ (கோயில னாயி னன்றுமம் றில்லென 
அழிக்க கெஞ்௪ மடியுளம் பாப்ப 
/அஞ்சின ,மெழுகான் வந்தன் றின்ேே 
மை௰்துடை யானை கைவைத் துறங்கவும் 
Boor Goo! angen கண்டஇுழிந் அருளவும் 
காவல் வெண்குடை கால்பரிர் துலறவும் 

௨௦ காலியற் கலிமாக் கதியின்றி வைகவும் 
மேலோ ௬லக மெய்தின னாகலின் 

புறம். 1-5,
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ஒண்டொடி மகளிர்க் குறுதுணை யாகித் 
தன்றுணை யாய மறந்தனன் கொல்லோ 

உ௫ பகைவர்ப் பிணிக்கு மாற்ற னசைவர்க் 

களந்துகொடை யறியா விகை 
மணிவரை யன்ன மாஅ யோனே. 

திணையுந் துறையுமலை, கோச்சேரமான் யானைக்கட்சேஎய் மாந்தரஞ் சேோரலிகுந் 
போறை இன்னநாளிற்றுத்சமென அஞ்சி, அவள் துத்சிய விடத்துக் கூடலூர் 
கிழார் பாடியது. 

உரை: ஆடு இயல் அழற்குட்டத்து-மேடவிரா௮ பொருக் 
இய கார்க்இகை காளில் மூகற்காலினசண்; ஆரிருள் அரை 
இசவின் - நிறைந்த இருகாயுடைய பாஇயிரவின்கண் ; மூடப் 
பளையகீது வேர் மு.கலா- முடபபனை போலும் வடிவை 
யுடைய அ௮னுட காவில் அடியின் வெள்ளி முதலாக ; சயம் 
குள கு்துக் கடை காய - கயமாயை குள வடிவுபாலும் வடிவை 
புடைய புனாபூசகதுக் கடையில் வெளளி எல்லையாக விளக்க 5 
பங்குனி உயா அழுவத்து - பங்குனி மாதத்இனது முகம் 
பதிளைக்இன்சண் ; கலை நாண் மீண் கிலை இரிய . உச்சமாயை 
உத்தரம் அவ்வசசியினினறும் சாய, நிலைகாண் மீன் அன் எதிர் 
ஏர கர-அகுற்கு எட்டாம் மினாகய மூலம் அ.குற்கெதிரே எழா 
கிழ; கொல் காண் மீன் துறை படிய அந்த உக்கர த்திற்கு 
மூன் செல்லப்பட்ட எட்டா மினாகிய மிருகசிறிடமாகய நாண் 
மீன் துறையிடத்தே தாழ; பாடச் செல்லாது - இழ்த் ,இசையிறு 
போகாது); ஊ௫ முன்னாது - வடஇசையிற் போகாது ; அளக் 
ard Ris விளக்கா - கடலாம் சூழபபட்டது பூமிக்கு விளக் 
காக) கனை எரி பரபப - முழங்காகினற இப்பரக்க; காரல் ௪.இபு 
பொங்கி - காற்றும் பிஇர்ந்து இளர்ந்து ; ஒரு மீன் வீழ்ந் அன்றால் 
விசும்பினான் - ஒரு மீன் விழந்தது வானக்தினின்றும் ) அது 
கண்டு - அகனைப் பார்தது; யாழும் பிறரும் பல்வேறு இரவலர் - 
யாமும் பிறருமாகிய பல்வேறு வகைபபட்ட இரவலர்; பறை 
சை அருவி சன்னாட்டுப் பொருகன் - பறையொவி போலும் 
ஒலியையடைய அருவியையுடைய கல்ல மலைகாட்டுக்கு வேக்கு 
னுகியவன், கோயிலனாயின் கனு ஏன - கோயை, யுடையனல்லஈ 
Qa பெறின் அழகிகென ; அழிக்க கெஞ்சம் மடிஉளம பரப்ப - 
இரங்கிய கெஞ்சகதுடனே மடிந்த உள்ளம் பரப்ப; அறாசினம் - 
யாம் அஞளுசினேம் ; எழுகாள் வந்தன்று - ACA oor wig. Bus 
எழாம் காள் வந்சகாகலின் ;) இன்று மைந்துடை யாளை சை 
வைத்து உறங்கடம் - இன்று வலியைய/டைய யானை கையை 
கிலத்தேயிட்டு வைத்து த துஞ்சவம்; இண் பிணி முரசம் கண் 
aps துருளவும் - இண்ணிய வாரஈ றி பிணிக்கப்பட்ட முரசம்
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கண் இழிந்து உருளவும்) காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து 
உலஉம - உலூறமுக் காவலாகிய வெண்கொற்றக்குடை கால் 
துணிந்து உலறவும ; காலியல் கலிமா கதியினறி வைகவும் - 
காற்றுப்போலும் இயலையுடைய மனஞ்செருக்கிய குதிரைகள் 

கஇயின்றிக் கடக்கவும்; மேலோருலகம் எய்தினன் - இப்படிக் 
கிடச்க.த 6 தவருலக,தைக யடைக் தான் ;) ஆகலின்- ஆகையாலே, 
ஒண்டொடி மகளிர்க்கு உறுதுணையாகி. ஒள்ளிய வளையையுடைய 
மகனிர்க்கு மேவப்பட்ட துணையாகி ; கண் துணை ஆயம் மறந்கு 

னன் கொல்லோ. கனக்குக் துணையாகிய மகளிரையும் மறந் தாண் 

கொல்லோ ; பகைவர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றல்- பகைவரைப் பிணித் 

துச் கொல்லும் வலியையும்; ஈசைவர்க்கு அளந்து கொடை 
yur ஈகை - நச்சியோர்க்கு அளந்து கொடுதக்தலறியாக 

வண்மையையுமுடைய/ . மணிவரை யன்ன மாயோன் - நில 

மலைபோலும் மாயோன்) ஏறு. 

மன்னும் தில்லும் அசை, கயத்துக் குளக்கடை யென்க. கற்றிளை 
யரகிய இழக்கும் வடக்கும் செல்லாது தீத்திசையாகய தெற்கும் மேற்கு 
மாய இரண்டனுள் ஒரு இசைக்கண் வீழ்ச்ததென்று ஆம்; அன்றி, 
வடக்கும் கிழக்கும் செல்லாதெனவே, வடஇழேக்கே வீழ்த்த தென்று 
மாம். படவென்றல், இன்னாமையீற் கையைத் துறங்கவும், கண் இயிந் 
துருளவும், கால் பரிந்துலறவும், சதியின்றி வைகவும் எனத் தகுஇ 
பற்றிக் கூறப்பட்டன. 

மாயோன், மகளிீர்க்குத் துணையாகி, தன்றுணையாயம் wok sor x 

இல்லையோ; யாம்மறவா கிலைமையமாயினம் என இரங்கிக் கூறியவாறு. 

“அஞ்செம் எழுகாள் வந்தன்றின்றென'' என்றும் பாடம். 

விளக்கம்? அழல்சேர் குட்டம் என்பது கார்த்திகை நான், அம் 
கினியை அதிதேவதையாக வுடைமையின், கார்த்திகைக்கு அழலென் 
பது பெயராயிற்று!” என்ப. ஆட்டினை, வடநாலார் மேடராடியென்பர். 
ஆடுமூதல் மீன் ஈறாகவுள்ள இரா? பன்னிரண்டுக்கும் அசுவனி முள் 
இரேவதி ஈறாகவுள்ள நாள் இருபத்தேழினையும் வகுத்தளிக்கன், psd 
இரண்டேகால் காள் ஆடாகிய மேடத்துச்குரியவா தலின், கார்த்தி 
யின் முதற்காலை “ஆடியல் அழற் குட்டம்” என்றார். அனுடமென்பது 
ஆறு மீன்களின் தொகுஇ; அது வளைந்த பனை மரம்போ லமைதலின், 
“மூடப் பணயம்'' எனப்பட்டது. வோமுதலா-அடியின் வெள்ளி; 
அில்தாவது முதல் நாண்மீன். உயரமுவம்-முதற் பதினைந்து நாள். 
தலைகாண் மீன்-உத்தரநாள். நிலைராண்மீன் - எட்டாம்மீன்; “oe FF 
மீனுக்கு மூன் எட்டாவது மீன்”' அத்தமித்தலும் பின் எட்டாவது பீன் 
உதித்தலும் இயல்பு; “உச்சி மீனுக் கெட்டாம் மீன் உதயமீன்'” என்ப, 
தொன்னாண் மீன் - எட்டாம் மீனாகய மிருகசீரிடம். பாசி இழக்குத 
Bor, ஊக - வடக்குத்திசை. பங்குனித் இங்களில் நட்சத்திர 
வீழின், இராச பிடை யென்பர்; “*“ஆடுகயல் தேள் தனுச்சிங்கத் தெழு 
மீன்விழுமேல் அரசழிவாம்'' என்பார்; கயமாகய குளம் என்றது கயக் 
குளம் என்றார்; அஃதாவது புனர்பூசம்; இது குளம் போலும் வடிவுடை 
யது... இதுபற்றியே, பிங்கலந்தையும், ** அதிதி நாள் கழையா வண மரி
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துனர்தங் கரும்பிவை புனர்பூச மாகும்'' என்று கூறுவதாயிற்று. SGP 
யாவது, செத்தாரைத் துஞ்சி்னாரென வழங்குவது போல்வது. மணி 
வரை, நீலமணீபோலும் மலை; அஃதாவது நீலாலை. இப்பகுதி தேவ் 
களம் என்னும் இடதிதைச் சார்ந்தது. 

௨௩௦ அதியமான் எழினி 

தகரைத் தலைககராகக் கொண்டு ஆட்டு புரிந்துவக்த அதியமான் 
களுள் எழினி யென்பான் ஒருவன். இவன் காலத்தே சேரகாட்டைச் 
சேரமான் பெருஞ்சேர லிரும்பொறை ஆண்டு வம்சான். சேரமானுக் 
கும் அதியமானுக்கும் எவ்வகையாலோ பகைமையுண்டாயிற்று. அது 
வாயிலாக இருவர்க்கும் போருண்டாயிற்று. சேரமான் பெரும்படை 
கடன் வந்து சகடூரைச் சூம்ந்துகொண்டான். தகடூர்ப் போரில் எழினி 
பேராற்றலுடன் பொருது வீழ்க்தூன். பெருஞ்சேரல் இரும்பொறை 
யைப் பாடிச் சிறப்பித்த சான்றோராகிய அரிலில்குழார் எழினியின் 
குணமாண்பையும் போர் வன்மையையும் ஈன்கறிந்திருந்தார். இப்போர் 
கிசமாவாறு அவர் செய்த முயற்சி வெய்றிசரவில்லை. ஆயினும், இரு 
இறத்தார்பாலும் அவருக்கு மன வேறுபாடு தோன்றவில்லை; இருவர் 
தலங்களையும் எடுத்தோ தப்பாடிச்சிறப்பிப்பதில் MAO pri Goi Pear 
இல்லை. தகடூரில்பொருஅ வீழ்ந்த எழஜினியின் இறப்பு அவர்க்கு மிக்க 
வருத்தத்தை உண்டாக்கியது, எறினியை இழந்த தகடூர் நாடு தாயை 
பிமற்தகுமவி போல நெஞ்சு சடுமாறி வருக்துவது கண்டு அரிசில்கிழார் 
avy po இப்பாட்டின்கண் வருந்டுப் பாடுகின்றார். or Pow gy 
வீழ்ச்சிக்கு ஏதுவாகிய சேரமானை கோவாது, அவனுயிரையுண்ட கூற்று 
வகையே இப்பாட்டில் நெரக்து, “கூறறமே/! வீழ்குடு.யுழவன் வித்தளை 
யபட்டுண்டது போல, பலவூயிர்களை உணவாகத் தரக்கூடிய போர் 
றவனாக எழினி இருப்ப, அவனுயிசை யுண்டு மீனக்கே கேடு சூழ்ந்து 
கொண்டாய்'' என இரங்கக் கூறியுள்ளார்.சகடூர் மாட்டில் அதியமான் 
கனின் கோட்டையிருந்தவூர் இக்காளில் “*அதமன் கோட்டை”? யென 
வழங்குகிறது. தகடூரும் இக்காளில் தருமபுரி யென வழங்குகிறது. 

இர்ச எறினியின் வழி வச்தோர் இ. பி. எட்டாம் நாற்றாண்டிலும் 
தகடர்ப்பகு தியில் இருந்தன ரென்று தகடூர்க்கருறுள்ள ஒட்டப்பட்டிக் 
கள்வெட்டுக்கள் (&. ௩. 14௦ 211 ௦1 1910) தெரிவிக்கின்றன. 

கன்றம ராயங் கானக் தல்கவும் 
வெங்கால் வம்பலர் வேண்டுபுலச் துறையவும் 
கலமலி குட்பை காப்பில வைகவும் 
விலங்குபகை கடித கலங்காச் செங்கோல் 
வையகம் புகழ்க்க வயங்குவினை யொள்வாட் 
பொய்யா வெழினி பொருதுகளஞ் சேர 
சன்றோ ணீத்த குழவி போலத் 
தன்னமர் சுற்றம் தலைத்தலை யினையக் 
கடும்பசி கலக்கிய விடும்பை-ூர் நெஞ்சமொடு 

ac நோயுழந்து வைகிய வுலகனு மிகஈனி 

க



மலமும் உரையும் ௬௯ 

ஈீபிழக் தனையே யறனில் கூற்றம் 
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல்வள னறியான் 

வீம்கூடி. யுழவன் வித்துண் டாஅங் 
கொருவனாருயி ௬ண்ணா யாயின் 

af கேரார் பல்லுயிர் பருக 

ஆர்குவை மன்னோவவ னமரடு சளத்தே. 

திணை : அது, துறை: கையறுதிலை, அதியமான் தகடூர்ப்பொருது வீழ்ந்த 
எழினியை அரிசில்கிழார் பாடியது. 

உரை: கன்றமராயம் கானத்து அல்கவும்-சன்றை மேவிய 

ஆனிரை மேய்ந்த காட்டிடக்தகே பிறிகொன்றால் ஏ.கமின் நிக் 

கஇடப்பவும் ; வெள்கால் வம்பலர் வேண்டு புல,க்து உறையவும்- 
சுரக்தில் ஈடக்கலால் வெம்மையுற்ற காலினையுடைய வதி 
போவார். தாம் வேண்டியவிடத்தே தங்கவும்; களமலி குப்பை 
காப்பில் வைகவும் - களக்இன்கண் Benois கெற்பொலி காவ 
லிண்றியே இடெபபவும்; விலங்கு. பகை கடிக்கு கலங்காச் செங் 
கோல் - எ.இரில் கின்று தடல்கும் பளையைக் துரந்த கிலங்கலங் 
60,5 செவ்விய ஆட்இியினையும்; வையகம் புகழக் த வயங்கு விளை - 
உலகத்தார் புகழந்த விளங்கிய போரைச் செயயும்; ஒள்வாள் 
பொய்யா எழினி பொருது களம் சேர - ஒள்ளிய வாளினையும் 
தப்பாக மொழியினையுமுடைய எழினி பொருது போர்க்கள த 
தன்சண்சே வீழ; என்றோள் நீத்த குழவி போல - பெற்ற 
தாயாற் கைவிடப்பட்ட உண்ணாக குழவியை யொப்ப, தண் 
அமர் சுற்றம் கலைக்தலை இளைய - தன்னை. மேவிய இதர இடச் 
சோறும் இடக்சோறும் வருக்க ; சடும்படி கலக்யை இடும்பை 
கூர் நெனாசமொடு . மிக்க பச வருத்திய கலக்கமுற்ற துன்ப 
மிக்க கநெளாசமோடு; கோய eps x வைகிய உலஅனும்- அவளை 
பிழந்து வருத்தமுற்றுக்டெம் த உலகத்து ai sarge Deon; es 
ஈனி நீ இழங்களனை - மிகப் பெரிதாக நீ இழக் காய்) அறன் இல் 
அடற்றம் - அறமில்லாக கூற்றமே; வாழ் கலின் வரூஉம்-வாழ் கல் 
எதுவாக வரும் ; வயல் வளன் அறியான் - வயலிட த.து விளையும் 
வருவாயை யறியானாய் ; வீழ்ஞடி யூழவன் - தளர்ந்த குடியை 
புடைய உழவன்; வித்து உண்டாங்கு - விதையை யுண்டால் 
போல; ஒருவன் ஆருயிர் உண்ணாயாயின் - இந்.ச ஒருவனது 
பெனுகுற்கரிய உயிரை யுண்டிலையாமின்; சேரார் பல்லுயிர் பரு 
ஆர்குவை - பகைவருடைய பல உயிரையும் பரு நிறைவை ; 
அவன் அமர் ஆடுகள த்து - அவன் போரில் பகைவரைக் கொல் 
௮ம் கள த்இன்சண் ; எ. று. 

மன்: கழிவின்கண் வர்த.து. உயிர் உண்ணவும் பருகவும் படுவதன் 
ராயினும் அவ்வாறு கூறுதல், அகலிரு விசும்பிற் பாயிருள் பருகிப், பகல்
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கான்றெழுதரு பல்கதர்ப் பருதி!" (பெரும்பாண். ௧-௨) என்றுத் 
போல ஜர் அணிகுறித்து நின்றது. ் 

எழினி, களஞ்சேர, ஒருவன் ஆருயிர் உண்ணாயாயின், அவன்” 
அமரடு களத்றுப் பல்லுயிரும் பருகியார்குவை; அது கழிர்ததேயெனக் 
கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 

*“கடும்பசி துளங்கிய?' என்றும் பாடம். 

விளக்கம்: “வம்பலர் வேண்டுபுலத் துறையவும்'? எனவும், “கள 
மனலீ குப்பை காப்பில வைகவும்'' எனவும் கூறியதனால், அல்கவும் என்ற 
தற்குப் “பிறிதொன்றுன் ஏதமின்றிக் உெப்பவும்”” என்று உரை கூறப் 
பட்டது. பகைவராம் கலக்கமுண்டாகிய வழிச் செங்கோன்மையால் 
நிலத்து வாழும் வாழ்வு கலங்கச் சர்டுலையு மென்பதுபற்றி, கலங்காச் 
செங்கோல் என்றதற்கு கிலங்கலங்காக செவ்விய ஆட்சியென வுரை 
கூறினர். செங்கோன்மை ஜன் கொண்டு பகைகடியுக் இறன் இல் 
வதி, வேந்தனது கிலம் கலக்கமுறும் என்பதுபற்றி, “விலங்குபறை 
கடிந்த கலங்காச் செங்கோல்'' என்றார். உட்பகை, புறப்பகையென்ற 
இரண்டுமடங்க, **விலங்கு பகை'' மயெனல் வேண்டி௰்று. ஒருவன், 
தனக்குக் கூட்டாக வேறு எவரையும் வேண்டாதவன், ஓருவன், 
ஆருயிரை யுண்டொழிந்ததணல், “சேரார் பல்லுயிர் பருகும் ஈற்றிறும் 
கினக்கு இல்லாது கழிசக்தது என்பதுபட” “ஆர்குவைமன்”? என்றார். 
அணியாவது சமாதி யெனப்படுவது; சிவஞான முனிவர் இதனை விட் 
டும் விடாத இலக்கணை யென்பார், ஆர்தல், கிறைதலாதலிள், பரு ஆர் 
கவை யென்றதற்கு, “பருகி கிறைவை”” என்று உரைத்தார், ஆருயிர், 
கொள்ளுதங்கரிய வுயிர் எனப் பொருள் கொள்ளப்படும். 

  

௨௩௧, அதியமான் நெடுமானஞ்சி 

தகடூரில் இருந்து நல்லாட்சிபுரிந்த அதியமான்களில் நெடுமான் 
அஞ்சி மிக்க புகழ் படைத்தவன், ஏன்னையுண்டாரை நெடிது வாழம் 
பண்ணும் கெல்லிச்களியை ஓளவையார்க் களித்துப் பெருகலம் செய்த 
வன். இவன் முடிவில் சேரமாஷனோடு போருடற்றி உயர் அறக்சான்.. 
இவன் இறர்த காலத்தில் இவனுக்காக நெஞ்சு கலங்இப் புலம்பிய சான் 

முர்களாள் ஒளவையார் தலைசிறர்சுவர், அதியமான் இறந்தபின் 
அவனை ஈமத்திற்குக்கொண்டு எரிவாய்ப்பெய்து இறுதிச் கடன்களை 
அரியவர் செய்து முடித்தனர், அங்கிருந்த சான்றோர் இதுகாறும் 
புகழ் மேம்பட்டு விளங்கிய அதியமான் மறைந்தான்!” என வருந்தினர். 
அவரோடு உடனிருக்க ஓளவையார், அ யெமான் உடம்பு எரியிற்பட்டு 
வெர்து கரியினும்௩ுதாது நேரே விண்ணுலகு பு௫னும், அவன் 
பெற்ற புகழ்கள் ஒருகாலும் ஒரியா! எனக் maw sb ge பாடினர். அம் 
பாட்டு இது. த 

  

எழறிபுனக் குறவன் குறைய லன்ன 

கரிபுற விற னீம வெொள்ளமற் 

G
y



மூலமும் உரையும் எக 

@ திங்களன்ன வெண்குடை - 
ஓண்ஞாயி றன்னோன் புகழ்மா யலவே. 

தினையும் துறையு மனை. அதியமா ஜெடூரானத்சியை மையார் 
பாடியது. 

உரை: எறிபுனச் குறவன் குறையல் அன்ன - வெட்டிச் 
சுட்ட கொல்லை நிலத்துக் குறவனால் தறிக்சப்பட்ட துண்டம் 
போன்ற; கரிபுற விறகின் ஈம வோள்ளழல் - கரிந்த புறத்தை 

யுடைய விறகால் அடுக்கபபட்ட ஈமத்தின்௧ண் எரிகின்ற 
ஒள்ளிப அழலின்கண் ; குறுகினும் குறுருக - உடல் HE 

சென்று அணு னும் அணுகுக, குறுகாது சென்று - அவ்வாறு 
அணுகாது போய விசம்புற நிளினும் நிள்க - apes ஆகா 
பக்தை உ௱ ஐங்கினும் ஐஙகுக; பசுகஇர்த் இங்களனன 

வெண்குடை - குளிர்க்க சடரையுடைய ; மதுபோலும் வெண் 

கொற்றக் குடையையுடைய ; ஒண் ஞாயிறன்னோன் - ஒள்ளிய 

ஞாயிற்றை யொப்போனது ; புகழ் மாயல-புகழ் மாயா; எ - று, 

ஈமமென்பது பிணஞ்சுடுதற்கு அடுக்கும் விறகடுக்கு, இனி, ஈம 
வொள்ளழல் இவனுடல் சிதையாமல் சிறுஇனும் கிறுகுக:அன்றிச் சிதை 
யும்படி சென்றுநீளினும்ரீளாக;இவன் புகழ் மாயாவெனினும் அமையும். 

“எரிபுனக் குறவன்'' என்று பாடமோதுவாரு முளர், 

விளக்கம்: எறி புனம் - எறிந்த புனம்: இறர்தகாலந்தொக்க 
வினைத்தொகை, குறைபட வெட்டிய கட்டைத்துண்டு *குறையல்" 
எனப்பட்டது. **கரிபுற விறகின் ஈமம்'' என்றதனால், எறிந்து குறை 
பட்ட கட்டைகளையே பண்டை நாளில் ஈமத்தில் எரிருட்ட அடுக்குவ 
ரென்பது தெரிகிறது. அதியமான் உடல் ஈமத்திபில் எரிவது கண்டு 
ஆகிறுது கூறுகின்றாராகலின் “குறுகினுங் குறுகுக”' என்றும், இல 
கட்டைகள் திக்கொழுந்துவிட்டெரியினும் தங்கண் இட்ட பொருள் 
ஈன்கு வேகச் செய்யாது போவதுண்மையின், **குறுகாது சென்று 
விசம்புற நீளினும் நீளூக'' என்றும் கூறிஞர், ஒண் ஞாயிறன்னோன் '? 
என்றார், ஞாயிற்றின் ஒளியை மறைக்க மடியாதவாறுபோல அதிய 
மான் புகழ்களும் மாயாவென்று கட்டுரைக்ளெருராகலாள்; புதைத்த 
லொல்லுமோ ஞாயிற்ற தொளியே'” (ஐங். ௭௧) என்று பிறரும் கூறு 
தல் காண்க, குறுமை, சிறுமையு முணர்த்துமாதலால், குறுகினுங் குறு 
ஒக என்றதற்கு, *இவனுடற் சிதையாமர் சிறுகினும் சிறுகுக''என்றும், 
நிளினும் நீளக என்றதற்கு, சிதையும்படி. சென்று நீளுது, இவன் புகழ் 
மாயாவெனினு மமையும்'' என்றும் உரைத்தார்.
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௨௩௨. அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி 
அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி இறக்தபின், அவன் உடலை அடக்கம் 

செய்க சான்றோர் ஈன்னாளில் அவனுக்கு ஈடுகல் நாட்டினர். அதன்கண் 
அவன் பீடும் பெயரும் எழுதி மயிற்பீலி சூட்டி நடுகல் விழா அயரீம் 
தனர். அவ்விடத்தே சான்மீறார் பலரும் கூடியிருந்தனர். அவருடன் 
ஓளவையாரும் இருந்தார். நடுகல்லாகிய அதஇயமானுக்குச் சிறு கலங் 
களில் நாரால் வடிக்கப்பட்ட தேறலை வைத்துப் படைத்து வழிபட்ட 
னர். அதுகண்ட ஓளவையாருக்கு நெஞ்சில் எழுந்து துயரத்துக்கு அள 

வில்லை; அவர் கண்களில் நீர் ஆறாய் ஓழுகிற்று, “vst gog கரடு 
மழுதும் கொடுப்பினும்கொள்ளாக மற மாண்புடைய இந்த அதியமான் 
இந்தச் சிறுகலங்களில் பெய்து தரப்படும் சேறலைக் கொள்வாஷனோ?”? 
என்ற இந்தப் பாட்டைப் பாழுனார். 

் -இல்லா கியரோ காலை மாலை 
அல்லா கியர்யான் வாழு காளே 

ஈடுகற பிலி சூட்டி காரறி 
சிறுகலத் துகுப்பவுங் கொள்வன் கொல்லோ 
கோடுயர் பிறங்குமலை செ.மிஇய 
நரடுடன் கொடுப்பவுங் சொள்ளா சோனே. 

திணையும் துறைய WOU. அவளை யலர் பாடியது. 

உரை: காலை மாலை இல்லாகியர் - அவையின் நிக கழி 
கின்ற காலையும் மாலையும் இனி இல்லையாபமக; யான் வாழும்காள 
அல்லாகியர் - யான உயிர் வாழும் காளும் எனக்கு ஒருபயன் 
படாமையின் அவை யல்லவாக ; ஈடுகழ் பீலி சூட்டி - நடப்பட்ட 
கல்லின்கண் பீவியைர் சூட்டி : நாரரி சிறுசல கீது உகருப்பவும் - 
காரால் அரிக்கப்பட்ட தேறலை சிறிய கலக கான் உகுப்பவும் ; 
கொள்வன் கொல்லோ - அதனைக் கொளவஷனே கொள்ளானோ ; 
கோடு உயர் பிறவ்குமலை கெழிஇய - இகாமோங்கிய உயர்க்கு 
மலைபொருக்திய; காடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாகோன் - 
காடு முழுவதும கொடுப்பவும் கொள்ளாகவன் ; எ.து. 

நாடுடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோன் சாரரி சிறுகலத் தகுப்ப 
வும் கொள்வன் கொல்லோ எனக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க. 

விளக்கம்: காலை பகற்போதின் தொடக்கமாய்ப் பகலையும், மாலை 
இசவுப்போதின் கொடக்கமாய் இரவையும் OS geet mer. பயன் 
படாதராள் வீணாள் எனப்படுதலின், ““அல்லாகியர் ''என்றார்.ஈடுகல்லில் 
இறந்த தலைவனுடைய பெயரையும் பிடுகளையும் எழுதி மயிற்பிலி 
சூட்டி ஈ௩டுவது மரபாதலின் நடுக் பீலி சூட்டியென்றார். **நல்லமர்க் 
கடந்த நாணுடை மறவர், பெயரும் டு மெழுதி யதர்தொறும், பிலி 
சூட்டிய பிறங்குஙிலை நடுகல்'' (அகம்: ௪௭) என வருதல் கரண்க. நடு 
கல்லாயினானைத் தெய்வமாக்கி, அவன் விரும்பும் உணவைப் படைத்துப் 
பரவுவது பண்டையோர் வழக்கு. அதனால் சிறுகலங்களில் மேலைப் 
பெய்து படைத்தனரென அறிக. **ஓலிமென் கூர்க லொண்ணுத 
லரிவை, நடுகம் கைதொழுது பரவும்! (புறம்: ௩.௦௬)என ஈடுதல் தெய் 
வமாகப் பரவப்படுவது காண்க, ் 

ஐ
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௨௩௩. வேள் எவ்னி 
வேளிர்குலச் கதோன்றலாகிய எவ்வி பறம்புமலைத் தலைவனாகிய 

வேள் பாரி பிறந்த குடிக்கு முதல்வன், இவனது ஊர் நீடூர் என்பது, இது மிழலைக் கூற்றத்தில் உள்ளது. இஃது அறந்தாங்கி வட்டத்துத் 
தென்பகுதியும் இராமநாதபுர மாவட்டத்தின் &ீழ்ப்பகுதியும் தன்கண் 
கொண்டது, அதனால் இவன் “REE கழவன்'' எனப் படுவன், இவன் 
பெருங்கொடை புரியும் வள்ளல், இவன்பால் பாணர்கட்குப் பேரன் 
புண்டு, வாட்படையும் வேற்படையும் சிறக்க உடைய இவன் புலவர் 
பாடும் புகம் மிகப் படைத்தவன். ஒருகால் இவன் தன் ஏவலைக் கொள் 
னாது பகைத்த பசும்பூண் பொருச்திலர் என்பாரை வென்று அவர்க் 
குரிய அ௮ரிமணம், என்னும் ஊர்க்குப் புறத்தசாடுய 2. 0S gr Motte air 
பெருஞ்சோற்றுவிழா அயர்ர்தானென ஆசிரியர் பரணர் கு.றிகஇன்றுர். 
இந்த அரிமணம், உறத்தூர் என்பன புதுக்கோட்டை வட்டத்தில் 
உள்ளன. அரிமணம் இப்போது அரிமளம் என வழங்குவதுபோலும், 
வேள் எவ்வி பகைவரொடு போர் செய்து இறந்தான். அவனால் பெரி தும் பேணப்பட்ட பாணர் தம்இசைக்கருவியாகிய யாமை மூறித்திட்டு 
அவனைப் பரவி வருந்தினர். அவர்கள் பின்பு எய்நிய வறுமை புலவர் பரிந்து எடுத்தோதும் அத் துணை மிழுதி பெற்றிரு£தது. இந்த எவ்வி 
யின் பிரிவாற்றாது வருந்திய சரன்றோர்களுள் வெள்ளெருக்கிலையார் என்பவரும் ஒருவர், “போர்க்குச் சென்று பெரும் போருடற்றி வீழ்ச்ச எவ்வியின் மூகத்தினும் மார்பினும் பட்ட புண்கள் பலவாகும்?” எனப் போரிடையிருந்து வந்த செய்இ வெள்ளெருக்கிலையார்க்கு 
விடியற்காலத்தே வற்துது, வேள் ஏவ்வியின் வாள்வன்மையும் பேராண் மையும் ஈன்கிர்தவராதலின், அச் செய்தியை அவர் உண்மையென ஏற்கவில்லை, ஆயினும், அவர் மனம் அமைதி பெறவில்லை. “இச்செய்தி பொய்யுரையாகுக"? என அவர் தமக்குள்ளே விழைந்தார். HUAI |p வின் வெளியீடே இப்பாட்டு, வெள்ளெருக்கன் இலையைச் சிறப்பித் குப் பாடியதனால் இவர்க்கு இப்பெயர் எய்திம்ராகல் வேண்டும். 

பொய்யா தியரோ பொய்யா இயரே 
பாவடி யானை பரிசிலர்க் கருகாச் 
சீர்கெழு கே TOP OF GD KEL டோன்றிய 
பொன்புனை இ௫ரியிற் பொய்யா கியரோ 
இரும்பா ணொக்கற் றலைவன் பெரும்பூட் 
போரடு கானை யெவ்வி மார்பின் 
எஃகுறு விழுப்புண் பலவென 
MUG விடிய லியம்பிய குரலே. 

திணையும் துறையும் அலை. வேள் எல்ளியை வெள்ளெருக்கிலைபார் பாடியது. : 
உரை: பொய்யாகியரோ பொய்யாகியரேோ - பொய்யாகுக பொய்யாகுக ; பாவடி, யரனை பரிசிலர்க்கு ௮ருகா - பரந்து டி. மினையுடைய யானையைப் பரிசிலர்க்குக் குறைவறக் கெட௫க் கும்; சிர் கெழு கோன்றாள் - சீர்மை பொருந்திய வலிய மூயற் 

&)
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சியையடைய/7 அகுதைகண் சோன்றிய - அகுதையிடக்து உள 

தாகிய) பொன்புளை இகிரியின் பொய்யாய் பொன்னாற் செய் 

யப்பட்ட ஆழிபோலப் பொய்யாகுக; இரும்பாண் ஓக்கல் க 

வன் - பெரிய பாண் சுற்ற க்இற்கு மூ.தல்வன் ; பெரும்பூண் போர் 

BO கானை எவ்வி மார்பின் - பேரணிகலக்கஇனையுடைய போரின் 

கட் கொல்லும் படையினையுடைய எஏவ்வியது மார்பின்சண் ; 

எஃ்குறு விழுப்புண் பல என - வேல் கைக்கு சிறந்த புண் 
பலவென 7) வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரல் - வைகுகுலுற்ற. 

வீடியற்காலக்துச் சொல்லிய வார்கிதகை; எ.று, 

பெரும்பூண் மார்பென இயையும். இகிரியென்றது திரி தைத்த 
தென்று பிறந்த வார்த்தை; பொன் ஈண்டு இரும்பு, அடுக்கு விரை 
வின்கண் வந்தது. இயம்பிய குரல் பெரய்யாகயர் எனக் கூட்டுக. 

விளக்கம்: அகுதை யென்பவன் பண்டை oro கடல் சார்ந்த 
ஊராகிய கூடல் என்ற சஊளர்க்குத் கலைவன். மறப்போர் புரியும் சான் 
ருண்மையும் பரிசிலர்க்குக் கனிறு வழங்கும் ணளைவண்மையும் உடைய 
வன். இவன் பெரிய கானையையு முடையன என்ப, இவன்பால் பொற் 
LGR yor; yaar, இவனை வெல்வது எவர்க்கும் ஆகாதென்றொரு 
பெருமொஜி காடெங்கணும் பரவியி ரும்ச.த. அதனால் பலரும் அவனை 
பஞ்ச யிருந்தனர்; முடிவில் ஒருகால் போருண்டாகயெபோது அகுதை 
கொல்லப்பட்டான். பொற்றிகிரி யுண்டென்பது பொய்யாயிற்று. அச் 
செய்தி போல எவ்வி மார்பிற் புண்ணுற்றிறக்தகானென்ற சொல்லும் 
பொய்யாகுக வென்பார், ““அகுஜைகண் தோன்றிய பொன்புனே Baer 
போலப் பொய்யாஇயர்'” எனறார். 

ane. Gor என்வி 

வெள்ளெருக்கிலையார். விடியலிற் கேட்ட செய்து உண்மையே 
யாயிற்று. அவர்க்குண்டாகிய வருத்தத்துக்கு அளவில்லை, யாவர்க் 
கும் வரையாது அளித்துப் பலரோடு இருந்துண்டலையே பெரிதும் 
விரும்பி வாழ்$த வேள் எவ்வியின் பிரிவு வெள்ளெருக்கிலையார் 
கெஞ்சில் நிலைபெற நின்று வருத்திற்று, நாட்கள் பல கழிந்தன. ஒரு 
நான் அவர் எவ்வியின் மக்கு வந்தார். கைம்மை நோன்பு நோற்கும் 
அவன் மனைவியர் எவ்வி கிடந்து உயிர்ரீத்ர இடத்தை மெழுஇப் புல் 
லைப் பரப்பி ௮சன்மேல் இனிய சிறு உணவை வைச்துப் படைத்துவழி 
படுவைக் கண்டார். “உலகமூழுதும் வரினும் வருவரர்த்குதி தடை 
பாதுமின்றித் திற த வாயிலையடையனாய்ப் பலரோடும் இருக்துண்ணும் 
வள்ளலாகிய வேள் எவ்வி புல்மேல்வைக்கப்பட்ட இச்சிறு பிண்டத்தை 
விரும்பியேற்பனோ'” என எண்ணிப் புண்ணும்ற கெஞ்சினராய்ச் கத 
றிப் புலம்பினார், அப் புலம்புரை இப் பாட்டாகும். 

கோகோ யானே தேய்கமா காலை. 
பிடியடி யன்ன சிறுவி மெழு௫த் 
தன்னமர் காதலி புன்மேல் வைத்த
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இன்சிறு பிண்டம் யாங்குண் டனன்்கொல் 

டூ உல௫ுபுகத் இறக்த வாயிற் 
பலரோ டுண்டன் மரீ இ யோனே. 

திணையும் துறையும் அலை, அவனை யவர் பாடியது. 

உரை : கோகோயான் . கோவக்கடவேனோ யான; மாகசலை 
தேய்க - எனது வாழக்கடவ மிக்க நாள் மாய்வதாக; பிடியடி 
பன்ன சறுவழி மெழுகி - பிடியினது அடி.போன்ற கறிய இடத் 
Biter OwapG; சன் அமர் காதலி - தன்னை மேவப்பட்ட காவி, 

புல்மேல் வைக இன: சிறு பிண்டம் - பூல்மேல் வைச்கப்பட்ட 

இனிய சி.நிய பிண்ட ச); யாங்கு உண்டனன். கொல் - எவ்வி 
உண்டான கொல்லோ); உலகு புக.க் இறந்த வாயில்- உலக க HET 
பாவரும் புறாம் பரிக. இறந்த வாயிலையுடைய; பலரோடு உண் 
டல் மரீஇயோன் - பலரேஈட௫வ் கூடி. யுண்டலை. மருவியோன் 
oT = O1. 

இன் சிறு பிண்டமென்றது இகழ்சீசிக் குறிப்பு, பலரோடு உண் 
டலை மரீஇயோன் பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்் கொல் எனக் கூட்டுக. 

விளக்கம்: எவ்வி கடந்து உயிர் நீத்த இடத்தை வட்டமாக மெழு 
கினமை தோன்றப் “பிடியடி யன்ன சிறு வழி: யென்றார். இலையிட்டு 
அதன்மேல் தருப்பைப்புல்லை வைத்து அசுன்மேல் இனிய சுவையில் 
லாச உணவைப் பெய்து படைத்துக் கைம்பெண்கள் உண்பது இயல் 
பாதலால், அதனை, “புன்மேல் வைத்த இன்சிறு பிண்டம்!” என்றார். 
இனிய சுவையின்றி ஒரு பொழுகதைய உணவாதலால், அதனை “இன் 
சிறு பிண்டம்”? என்றது குறிப்பாய் இகம்ர்தவாருயிற்று, எவ்வியின் 
வள்ளன்மையை நிக்து வியக்து கூறலின், 'யாங்குண்டனன் கொல்!” 
என்றுர், இவ்வாறே அதியமாசனைப் பாடிய ஓளவையார், ““நாரரி சிறு 
கலக் துகுப்பவும் கொள்வன் கொல்லோ? (புறம்: ௨௩௨) என்பது 
காண்க, 

௨௩௫. அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி 
அதியமான் இறந்தபின் ஊளவையாரை யுள்ளிட்ட சான்றோர் கூட் 

டத்தில் அஞ்சியின் கொடை. நலமூம், புலவர் முதலியோரை அவன் 
பேணுர் திறமும் பொருளாகப் பேசப்பட்டன. ஓளவையார் அவனோடு 

ருரீது அவனது வள்ளன்மையைத் தெளிய அறிக் திருக்சாரா தலின், 
அதனை இப்பாட்டின்௧ண் விரியக் கூறியுள்ளார். அஞ்சியின் மார்பில் 
தைத்து அவன் உயிருண்ட வேல், பாணர் புலவர் முதலியோர் வாழ்க் 
கையையே சீரழித்து விட்டதென்றும், எனவே நாட்டில் பாடுவோரும் 
பாடுவோர்க்கு ஈவோரும் இலராயினர் என்றும், ஈயாது வைத்து உயிர் திறந்து கெடும் கீழ்மக்களே மிகப் பலராக இவ்வுலகில் உள்ளனர் என் அம் படிப்போர் நெஞ்சுருகக் கண்கலுழுமாறு பாடியுள்ளார்.



௪௬ புறநானூறு 

சிறியகட் பெறினே யெமக்£யு மன்னே 
பெரியகட் பெறினே 
யாம்பாடத் தான்மகிழ்க் துண்ணு மன்னே 
சிறுசோற்றானு ஈனிபல கலத்தன் மன்னே 

"இ. பெருஞ்சோற்றானு ஈனிபல கலத்தன் மன்னே 

என்பொடு தடிபடு வழியெல்லா மெமக்கீயு மன்னே 
அட் பொடு வேனுழை வழியெல்லாக் தானிற்கு 

நரக்சு நாறும் தன்கையாற் [மன்னே 

புலவு நாறு மென்றலை சைவரு மன்னே 7? 
அருக்தலை மிரும்பாண ரகன்் மண்டைத் து uj? (3) 

இரப்போர் பையுளும் போகிப் 

புரப்போர் புன்கண் பாவை சோர 

அ௮ஞ்சொனுண் டேர்ச்சிப் புலவர் நாவிற் 

சென்றுவீழ்க் தன்றவன் 
௪௫ அருகிறத் தயங்கிய வேலே- 

ஆசா கெந்தை யாண்டுளன் கொல்லோ [மில்லைப் 

இனிப், பாடுகரு மில்லைப் பாடுகர்க்கொன் றிகுகரு 

பனித்துறைப் பகன்றை ஈகறைக்கொண் மாமலர் 

சூடாது வையோங்குப் பிறர்க்கொன் 384 

aa: றீயாது வீயு முயிர்தவப் பலவே. 

திணையும் துறையு மலை. அதியமாள் நெடுமாள் அத்சியை ஒளவையார் 
பாடியது. 

உரை: சிறிய கள் பெறினே - சிறிய அளவிணயுடைய 
மதுவைப் பெறின் ; எமக்கு ஈயும் மன் - எங்களுக்கே தருவன், 

அது கழிந்தது; பெரிய கள் பெறின் - பெரிய அளவினையுடைய 

மதுவைப் பெற்றானாயின்; யாம் பாட -அ௮கனை யாம் உண்டு 
பாட; கான் மகழ்ந்துண்ணும் மன - எளுசிய மதுவைக் தான் 

விரும்பி நுகர்வான, அது கழிந்தது; சிறு சோற்றுனும் ஈனி 

பல கலக்கன் மன் - சோறு எல்லார்க்கும் பொதுவா தலால் 

சிற்றளவினையுடைய சோற்றின்௧கண்ணும் மிகப்பல 605 
தகோடுகடைட வுண்பன், அது கழிந்தது; பெருஞ் சோற்றானும் 

கனிபல கல.க.கன்மன் - மிக்க அளவினையுடைய சோற்றின்கண் 
ணும் மிகப்பல கலக்சோடுங்கூட உண்பன், அது எழிந்தது ; 
என்பொடு தடிபடு வழியெல்லாம் - என்போடு கூடிய ஊன்றடி. 

uo gr Bus இடமுழுதும்; எமக்கு ஈயும் மண் - எங்களுக்கு 
அளிப்பன், ௮ கழிந்தது; ௮ம்பொடு வேல் நுழைவழி யெல்
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லாக் - அம்போடு வேல் தகைத்து உறுவுமிடமாகிய போச்ச்கள 
முழுதும்; தாண் கிற்கும் மன் - தானே சென்ன கிற்பன்; அது 

கழிக் தது; நகரக்கம் காறும் கன் கையால்-தான் கா சலிப்பார்க்கு 

மாலை சூட்டுதலான், ஈரந்தப்பூ காறும் தன்னுடைய கையால் 

புலவு நாறும் என் தலை தை வரும் மன்-தான் அருளாடைமையிண் 

புலால் சாறும் எம்முடைய தலையைத் கடவுவன், ௮.௮ கழிந்தது; 

ருக் கலை இரும் பாணர் அகல் மண்டைக் துஉரீஇ- அரிய 
கடைமையையுடைய பெரிய பாணரது அசலிய மண்டையின்கண் 

துளையை யுருவி; இரப்போர் கையுளும் போக .. இரப்பவர் கை 
யுள்ளும் கைதீதுருவி; புரபபோர் புன் எண் பாவை சோர - தண் 

னாற் புரக்கப்படும் குற்றக் காது புல்லிய கண்ணிழ் பாவை ஓளி 
மழுங்க; ௮ம் சொல் நுண் மேர்சபெை புலவர் நாவில் சென்று 
வீழக்சன்று- அழகிய சொல்லை யாராயும் அண்ணிய ஆராயச்சியை 
யுடைய அறிவினையுடையோரச் காவின்சண்ணே போய் விழக்க 
அவண் அருகி சது இயங்கிய வேல் - அவனது அரிய மார்பத் 
தின்கண் தைத்த வேல் ; MFT orion - எமக்குப் பற்றாகய 
எம மிறைவன்; யாண்டு உளன் கொல்லோ-எவ்விட த்துள்ளான் 
கொல்லோ; இனிப் பாடுகரும் இல்லை பாடுகர்ச்கொன்று ஈகுகரும் 
இல்லை-பாடுவாரும் இல்லை பாடுவார்ககு ஓன்னு வாரும் இல்லை; 
Loh SAMO பகன்றை நறைக்கொள் மாமலர் - குளிர்ச்சியை 
யுடைய ரீரையுடைய துறையின் கண் பகன்றையினது C sores 
பொருந்திய பெரிய மலர்; சூடாது வைஇ யால்கு - பிறராற் 
சூடப்படாது கழிக்தாற் போல; பிறர்க்கு ஒன்று ஈயாது வியும் 
ofr தவப்பல-பிறர்ககு ஒரு பொருளைக் கொடுக்காது மாய்ந்து 
போம் உயிர் மிகப்பல; எ .. று, 

அவன் நிறத்து உருவிய வேல் அவனுக்கு இறந்துபாட்டைச் 
செய்கலோடே பாணர் மூகலாயிஞர்க்கும் இறந்து பாட்டினச் செய்து 
லான், ஒரு: காலத்தே யாவரிடத்தும் தைத்தத என்றாராகக் கொள்க. 
மான் : கழிவின்கண் வந்தது, 

விளக்கம்: *சிறியகட் பெறினே எமக்யே மன்னே என்புழி மன் 
ளைச் சொல் இனி அது கழிந்தது காண் என்னும் பொருள் குறித்து 
கின்றது; காண் என்றால், பொருளுண ராதானை, அரிதாகப்பெற்றகள்ள் 
எக்காலமும் எமக்குத் தருகின்றவன் துறக்கத்துச் சேறலின் எமக்குக் 
கள்ளுண்டல் போயிற்றென்றல் இதன் பொருள் எனத்தொடர்மொழி 
கூறிப் பொருளுணர்த்துக'' என்பர். (சொல். உரி. KF) நச்சினாஃ 
இனியர். அஞ்சொல் நுண் தேர்ச்சிப் புலவர் என்றதமற்குச் சொல் 
லழகும் பொருளமமு மென்ற அழகமையச் சொல்லுதலும், பிறர் 
சொல்வனவற்டின்கண்ணும் நாலின்சண்ணும் = Sp Si கிடக்கு 
ges பொருளைத் தேர்தலுமுடைய புலவர் என்று உரைக்காலும் 
பொருள்கலம் குறையாதெனவுணர்க. ஆசு, பற்றுக்கோடு, பற்று என் 
மு.ற்போல, அவன் இறந்தது குறித்து கையற்றுப்பாடுதலால், “UT ober 
டளன் கொல்லோ?” என்றார். பசன்றை பலரும் சென்று, படியும் நீரது
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துறைக்கட் பூத்திருப்பினும், பெரிதாயும் தேன் நிறைந்ததாயும் இருப் 
பினும் அதன் பூ எவர்க்கும் பயன்படா தென்றற்குப் “பனித்துறைப் 
பகன்றை! யென்றும், “நறைக்கொண் மாமல'' ரென்றும் மிகுத்துக் 
கூறினா, காஞ்சித் தஇணைக்குரிய துறைகளுள், “இன்னனென் றநிரங்கிய 
மன்னை "யென்ற துறைக்கு இப்பாட்டு முழுதையும் எடுத்துக் காட்டுவர் 
(தொல், புறத். ௧௧௯) இளம்பூரணர். “*சயாது வீயும் உயிர்! என்றவழி, 
உயி3ரென்பது உடம்பொடுகூடி நிற்கும் மச்களையேயாயினும், உடம்பின் 
தொடர்பாலுண்டாகும் ஈத்துவக்கும் இன்பமும், ஈகையாலுளதாகும் 

கமழும் அறியாமையின் வாளர *உய௰ிர்'' என்றார். *சதோன்றலின் 
தோன்றாமை ஈன்று”' (குறள், ௨௩௨௬) என்றதம்குப் பரிமேலழகர் கூறும் 
கரை ஈண்டு நினைவு கூரத்தக்கது. 

௨௩௬, வேள்பாரி 

வேள்பாரி இறந்தபின் அவன் மதளிர் இருவரையும் அர் தணராகய 
கபிலர் வேந்தர் சிலரிடம் கொண்டு சென்று மணம் புரிவிக்க மூயன் 
தனர். அவர் முயற்சி பயன்படவில்லை. முடிவில் மலையமான் காட்டுத் 
தலைநகராகிய இருக்கோவஓரரை யடைந்து அம் மகளிரை அவ்வூர்ப் 
பார்ப்பாரிடத்தே அடைக்கலமாகச் தர்தனர். பார்ப்பனரிடையுள்ள 
பொருட்கும் உயிர்கட்கும் பிறர் எவரும் இங்கு செய்தலாகாது எனபது 
sori முறை, பிறர்பால் மகட்கொடை வேண்டிச் செல்வதும், 
மகள் மறுத்தால் அது குறித்துப் போர்தொடுத்து உடம்றுவதும் 
பண்டையோர் மரபு; ஆயினும், பார்ப்பாரிடம் மகட்கொடை, வீழை 
வதும் அதுவே வாயிலாகப் பபோர் மேற்கொள்வதும் இல்லை. இதசீன 
ஆரியர் கபிலர் நன்கறிந்தவராதலா றான், பாரி மகளிரைப் பார்ப்பா 
A_ S85 அடைக்கலப்படுத்தார். அவர்கட்கு ஒரு இங்கும் உண்டாகா 
தென வுணர்ந்த கபிலருக்குப் பெருஞ்சுமை நீக்குவதாயிற்று, வேள் 
பாரியின் உயிர்த் துணைவராதலின்,  அவனையில்லாத "இஈ்கிலவுலகு 
அவர்க்கு உயிரிலாத உடல் போலப் பொலிவிழந்து தோன்றிற்று. 
பாரியை நினைந்து நினைந்து அவர் சம் தூய நெஞ்சு துயரத்தால் புண் 
பட்டது. இனி வடக்கிருத்தலை மேற்கொண்டு உண்ணா கோன்பால் 
உயிர் துறர்து மறுமையுலகில் அவனைக் கண்டு கூடிப் பண்டேபோல் 
நட்புக்கிழமையால் ஈல்வாழ்வு வாழ்தல் வேண்டுமென அவர் எண்ணி 
னார். தென்பெண்ணையின் நட்டாற்றுத் அருத்தியில் ஒரிடங்கண்டு 
வடக்கிருத்தலானார். இன்றும் கோவலூர்க்கருகில் சென் பெண்ணை 
யாற்றில் கபிலக்கல்லென ஒரு கல்லிருந்து கபிலர் வடக்கிருந்து 
செய்தியை நினைவுறுத்துக் கொண்டு நிற்றது. அச்காலை அவர், வேள் 
பாரியை மனக்கண்ணிற்கண்டு?; “மரவண்_ பாரி, என்னை & we 
யபாரண்டுகள் பேணிப் பாதுகாத்தாப் ) அக்காலமெல்லாம் நீ என்னோடு 
உயிர்கலந்தொன்றிய கேண்மையுடையனாய் ஒழுகனாய்; ஆயினும், நீ 
இவ்வுலகினின்றும் பிரியுங்கால்,என்னையும்உன்னோடும்உடன்வரவிடாது 
**இருந்துவருக'' எனக் கூறுப்பிரிர்தாய்; இதனால் ரீ என்பால் வேறு 
பட்டாம் போலும்; யான் நினக்குப் பொருந்தாதவன் போலும்; எவ் 
வாறாயினும் ஆகுக; இனி, இப் பிறப்பில் நம்.மிருவரையும் கூட்டி 
ஐன்றிய நட்பால் உயர் வாழ்வு வாழச்செய்த நல்லூழ், மறுமையிலும் 
நின்னோடு உடனுறையும் arom saga gre” என்று மொழிந்தார். 
௮ம் மொழியே இப்பாட்டு,
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கல்யுணக் கிழிந்த முழவுமருள் பெரும்பமம் 
சிலைகெழு குறவரா்க் கல்குமிசை வாகும் 
மை கெழு காட மாவண் பாரி 
கலந்த கேண்மைக் கொவ்வாய் நீயெற் 

இ புலக்தனை யாகுவை,புரந்து யாண்டே 
பெருக்குகு சிறப்பி னட்பிற் கொல்லா 

தொருங்குவரல் விடா ஐ தொழிசெனக் கூறி 

இனையை யாதவி னினக்கு மற்றியான் 

மேயினே னன்மை யானே யாயினும் 

௧௦ இம்மை போலக் காட்டி யுர்மை 

இடையில் காட்சி நின்னோ 

டஇடனுறை வாக்குக வுயர்ந்த பாலே. 
: அது, துறை; கையறுநிலை, வேள்பாரி துத்சியவந், அவள் 

முகலிரைப் பார்ப்பார்ப்படுத்து வடக்கிருந்த கபிர் பாடியது. 

உரை : கலையுணக் .கிழிக்க முழவுமருள் பெரும்பழம் - 
முசுக்கலை. கிழிகதுண்டலாம். பிறிய முழுவுபோலும் பெரிய 
பலாப்பழம், சலைகெழு குறவாக்கு அல்கு மிசைவாஞும் - வில்லை 
புடைய குறவர்ககு ௮கன் பெருமையால் சில நாக£ரக்கு இட்டு 
வைத்துண்ணும் உணவாம்; மலைகெழு காட - மலையையுடைய 
காட்டையுடையோய்) மாவண் பாரி. பெரிய வண்மையுடைய 
பாரி); கலக்க கேண்மைக்கு ஒவ்வாய் - நியும் யானும் கலந்து ஈட் 
பிற்குப் பொருக்க ஒழுகாயாய்; நீ என் புலக். கனையாகுவை - நீ 
யென்னை வெறுத்தாயாகக் கடவை; புரக்கு யாண்டு - நீ எனக்கு 
உதவி செய்க யாண்டுகளும்; பெருக்ககு சிறப்பின் நட்பிற்கு 
ஓல்லாது - பெருமைகக்க தலைமையிளையுடைய கட்பிற்குப் 
பொருந் காமல்; ஒருங்கு வரல் வீடாது - யானும் கின்னோடுகூடப் 
போகு தற்கு இயையாது; ஓழிக எனக் கூறி- நி ௪ண்டு ச தவிர்க 
எனச்சொல்லி; இனையை யாதலின் - இப்படி வேறுபட்ட அன் 
மையை யுடையை யாதலின்; Horsey யான் மேயினேண் அன் 
மையான் - நினக்கு யான் பொருக்கனே னல்லாமையான்; uw 
Bid- Qewerd OurGgseDao Soe Gob; இம்மை போலல் 
சாட்டி - இப்பிறப்பின்௧கண் நீயும் யானும் கூடி இன்புற்திருக் த 
வாறு போலக் காட்டி; உம்மை - மறுபிறப்பினும்; இடையில் 
ச்ட் கின்னோடு-இடைவிடாத சாட்சியினையுடைய கின்னோடு; 
உடனுறைவு உயர்ந்து பால் ஆக்குக - கூடி வாழ்குலை உகர்க்து 
விஇ கூட்டுவகாக) எ.று, 

உலந்த யாண்டு என்று பாடமாயின், கழிந்த யாண்டு என்க, மச்று: 
அசைகிலை. ் ae
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விளக்கம்: கலந்த கேண்மையை விளக்கற்கு, நீயும் யானும் கலந்த 
நட்பு என்றார். இம்மையில் தன்னோடு கூடியிருந்து கலந்த கேண்மை 
யால் இடைவிடாத காட்டி நல்கி இன்புறுத்தினு னாதலின், உம்மைப் 
பிறப்பில் உடனுறை வாக்குக பால்'' என்றார். பால், விதி. “உயர்ந்த 
பால்'* என்றார், இம்மையிற்போல மறுமையிலும் உடனிருந்து பயன் 
தரும் உயர்வுடைமைபற்றி. பிறரும் *வாழச்செப்த ஈல்வினை யல்லது, 
ஆழுங் காலைப் புணைபிறி இல்லை!” (புறம்? ௩௬௭.) என்று விதியின் 
உயர்வை எடுத்தோதுவது காண்க. 

௨௩௭. இளவெளிமான் 

வெளிமானாகிய வள்ளலைக் காண்டற்குப் பெருஞ்சித்துரனார் ௮வ 
துடைய ஊர்க்குச் சென்றதும், அக்காலை அவன் துஞ்சும் நிலையில் 
இருந்ததும், தன்தம்பீ இளவெனிமானை நோக்கிப் பெருஞ்சித்திரனாரை 
ஈன்கு மதித்துப் பேணுமாறு அவன் பணித்ததும், பின்னர் அவன் 
இறந்ததும், இளவெளிமான் தனக்கு மூத்தோன் உரைத்ததை மி 
யாது பெருஞ்சித்திரனார்க்குக் சிறிதளவே sig இகழ்ந்ததும் முன்பே 
நாம் கண்டுள்ளோம். அப்போது அவர் அவன் கொடுத்த சிறு பரிசிலைப் 
பொருளாக மதியாது நமது நெஞ்சொடு நொந்து “உலகம் பெரிது 
நம்மைப் பேணுவோர் பலர்; செல்வோம் வருக'* என எழுந்து சென்ற 
நும் நாம் அறிந்த செய்தியே. வெளிமானைக் கண்டு பரிசில் பெற 
விழைந்தவர், வெளிமான் இறந்ததனால் உள்ளம் உடைர்தார்; அதனால் 
உண்டாகிய கவலை, இளவெளிமான் சிறிது கொடுத்து இகழ்க்கதனால் 
மிகவும் பெரிதாப்க் கையறவினைப் பயந்தது. சோருக்குகற்கேற்றிய 
உலைப்பானையில் சோறு வாராது நெருப்பு வந்தது போல, கரம் காடிம் 
போந்த நல்லோன் நம்கரை பழுதாக மாய்ந்தான்; தான் கொல்லக் 
கருதிய களிறாகிய இரை தவறுமாயின், வயப்புலி, வேறோர் எலியை 
வேட்டம்புரிந்து கொன்று பிதர. நினையாது; அதுபோல் நாமும் இச் 
இற்றளவாகிய பரிசிலை விரும்பி யேற்றல் முறையன்று; வேற்றிடம் 
சென்று பெரும் பரிசிலைப் பெறலாம்? எனத் சமது நெஞ்சோடு 
இகந்து வருந்தித் தேறினார், அத் தேற்றம் இப் பாட்டுருவில் வெளி 
வற்களு. 

நீடுவாழ் கென்றியா னெடுங்கடை குறுகிப் 
பாடி நின்ற ப௫ிகாட் கண்ணே 

கோடைக் காலத்துக் கொழு லாடம் 
/பொய்த்த லறியா வுரவோன் செவிழுதல் 

௫ (ஆத்த பனுவல் விளைந்தன்று ஈகன்றென 
நச்சி யிருந்த நசைபழு தாக 

। அட்ட குழிசி யழற்பயர் தாஅங்கு 

| அளியர் தாமே)யார்க வென்னா 
BOM & 005 இறனின்று துணிப 

௧6 ஊழி ஐூருப்ப வெருக்கிய மகளிர் 

வாழைப் பூவின் வளைமுறி சிதற



மூலமும் உரையும் Ys 

முதுவா யொக்கற் பரிசில ரிரங்கக் 
கள்ளி போகிய களரியம் புறச். தலை 
வெள்வேல் விடலை சென்றுமாய்க் தனனே 

க ஆங்கது சோயின் மூல வோங்குவரைப் 
புலிபார்த் தொற்றிய களிற்றிரை பிமைப்பின் 
'எவிபார்த் தொற்றா தாகு மலிஇிரைக 
கடன்மண்டு புனவி னிழுமெனச் சென்று 
கனியுடைப் பரிசிற் றருகம் 

௨௦ எழுமதி நெஞ்சே துணிபுமுந் துறுத்தே. 

திணையும் துறையு மலை, வெளிமாலுழைர் சென்றார்க்கு அவன் Har Da வெளிமான் சிறிது கொடுப்பக் கொள்ளாது பெடுஞ்சித்தீரஜர் பாடியது. 

உரை: நிரு வாழக என்று - நெடுங்காலம் வாழவாயாக 
என்னு; யாணன் கெடுங்கடை குறு -யான் நெடிய வாயிலை 
பணுகி, பாடிகினற பசி நாட்கண் - பாடி. கின்ற பசியையுடைய காலகதஇன்கண்ணே ; சோடைக் காலத்துக் கொழு நிழலாஇ - கோடையான் வெம்மைய ற்ற பொழுஇன்சண் OL BT PERE கொழுவிய நிழலையொ த்து ; பொயத்தல் அறியா உரவோன் « 
யார் கண்ணும் பொய் Fa. கலறியாத அதிவையுடையோன து ; செவிமுகல் வித்திய பனுவல்-செவியிடக்து நல்லோர் விதைத்த கேள்வியாகிய பயிர்) ன்னு Ataris sor Mt ஏன « கன்றாக விஃச்தென கிளைத்து ; ஈச்சியிருந் த ஈசை பழுகாக - பரிசிலை விரும்பியிருக்க அவ் விருப்பம பயனில்லையாக அட்ட GPA அழல் பயக் தாங்கு - அடபபட்ட பானயினின்றும் சோறின் நி எரிபுறப்பட்டாற்போல ; அளியர் - அளிக்கக் தக்கார் ; ஆர்க என்னா அனில் கூற்றம - உண்பாராகவெண்னு கருதாத அற மில்லாத கடற்றம்; இறனின்று துணிய-கூறுபாடின்றாக அவன் உயிரைக் கொள்ள ச துணிய ; ஊழின் உருப்ப எறுக்ய மகனிர- மறையான். வெய்காக wre Qtr ses அறைஙற்கு கொண்ட மகளிர் ; வளை முறி வாழைப் பூவின் சிதற - கையிலணிந்க வகா களின் முறிகள் வாழைப் பூப்போலச் ௪ி.தற ; மூதுவாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க - முதிய வாக்கினையுடைய FDO BES STB கட்டிய பரிசிலர் இரங்க; எள்ளி போயே «ot Pup பறக்கலை - கள்ளி யோங்கிய sere நிலமாஇய பாம்பட்ட பு றங்காட்டின்கண் ; வெள்வேல் விடலை சென்று மாய்க் சனன் - வெளிய வேலையுடைய வீரன் போய் இறந்துபட்டான் ; அது கோய் இன்றாக கூற்றம் கோயின் நியிருப்ப தாக; ஓங்கு வரை-உயர்க்கு மலையிட த்து ; புலி பார்தது ஒற்றிய-புலி பார்தது விழ்க்கு; களிற்றிரை பிழைப் 

புறம். [1-6
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பின் - கனிருகிய இரை அப்பின்) எலிபார்தக்து ஒற்று சாகும் - 
கனக்கு இரையா கற்றுப் போதாத எலியைப் பார்தது fps er 
காகும்) மலி இரைக் கடல் மண்டு புனலின் - மிக்க இரையை 
புடைய கடலின்கண் மண்டிய ஆற்று நீர்போல; இழுமெனச் 
சென்று - விரையப்போய் ; நனியடைப் பரிசில் அருகம் - 
மிகுதியை யுடைககாகிய பரிசிலைக் கொடு வருவேமாசக ; எழுமதி 
கெளாசே-எழுக்இராய் கெஞசே ; துணிபு முக்துறுக்து- களிவை 
முன்னிட்கெகொண்டு; எ. ஐ. 

சை பழுதாக அழற் பயற்தாங்குக் கூற்றம் துணிய விடலை மாய்நீ 
கன னெனவும் மகளிர் வளைமுறி வாழைப்பூவிற் தறவெனவும் துணிபு 
மூக்துறுத்து நெஞ்சமே எழுவெனவும் கூட்டுக. கோயின்றாக வென்றது 
*"குறிப்பிற்3றோன்றல்'' (தொல். பெய. ௩). ஆங்கது கோயின்றாக 
வென்றது இளவெளிமான் சிறிது கொடுப்ப அதனை இகழ்ந்து கூறிய 
தென்பாருமூளர், ““புலி பார்க்றொல்றிய களிற் பிரை பிழைப்பின், எளி 
பார்த் தொற்றாதாகும்'” என்பதூஉம் இவன்பின் கொடுத்த பரிசிலின் 
சிறுமை நோக்கி கின்றது, 

“ஊழை யுருப்ப எருக்கிய மகளிர்” என்று பாடமோதி விதியை 
வெறுப்ப எருக்கிய மகளிர் என்றுரைப்பினு மமையும். 

விளக்கம் 2 “கோடைக் காலத்துள் கொழு நிழலாக! என்ற 
விடத்து அருதல் ஒப்புப் பொருள் உணர்த்துகின்றது. பொய்த்த 
றியா வரியா?! னென்றசனால் பொய்யாமையாகிய நல்லறம் மிக்க 
திண்மையுடையார்பாலே காணப்படும் என்பதும் தெரிகிற த; பனுவல், 
ஈல்லோர் உரைத்த நல்லுரை. ஈன்று விளைந்தன்று என இயைத்து 
கன்றாக விளைந்ததெனப் பொருள் கூறப்பட்டது. பழுது- பயனின்மை, 
“அட்ட குழிசி யழற் பயந்தாங்கு!” என்பது பழமொழி. திறன் - 
கொள்ளத்தக்கார், தகாதார் எனக் கூறுபடுத்தறியும் அறிவு, அறிவின் 
மையான், உயிர் கொள்ளத்ககாத வெளிமான் உயிரைக் கொன்றதென 
வருந்திக் கூறுகின்றாரா தலால், :*இறனின்று அணிய” என்றார். 
எருக்குதல்-மார்பிலறைம்து கொள்ளுதல்; இர்து அருக்குதல் எனவும் 
வழங்கும்; “மகளிர் குரூஉப் பைக்தார் அருக்கிய பூசல்”! (அகம், ௨0௮) 
அன வருதல் காண்க. களர் நிலமே புறங்காடாக வருக்கப்படுவது 
பற்றி, “கள்ளி போகிய களரியம் பறக்தலை'! யென்றார். “ur Seo» 
கொண்ட பறக்தலை மாறுதகக், கள்ளி போயே களரி மருங்கு”” (புறம், 
௩.௬௦) என்று பின்னரும் கூறுதல் காண்க. வெளிமான் மூதுமை 
'யெய்து முன்பே இறந்தமை தோன்ற, *வெள்வேல் விடல சென்று 
மாய்நீதனன்'' என்றார். அது, HS கூற்றம்; எட்டிக் mp pa 
கேற்றுது இளவெளிமான் சிறிது கொடுத்ததற்கேம்றுதலும் உண் 
டென்பது தோன்ற *:ஆங்கது...என்பாருமூளர்!? என்று உரைத்தார், 
shou இரையைக் தின்னும் புலிக்கு எவி சிறிதும் ஆற்றாதாகலின், 
தனக்கு இரையாதற்குப் போதாச எலியென்று உரைக்தார். இள 
வெளிமான் சிறிது கொடுப்ப மனத்தே கலக்கமும் சினமும் கொண்டா 
சாதலால், **துணிபுமுந்துறுத்து எழுமதி” ஏன கெஞ்சை ஒருப்படுத்து 
ஞர். பெருவேந்த னல்லனாதலின் இவ்வண்ணம் கூறினர். பெரு 
வேந்தன் மறுத்தவழிப் “புலம்புமுக் துறுத்துச்'! (பு.௰ம். ௨௧௦) செல் அப என அழிக.
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em, வெளிமான் 

வெளிமான து நல்லூர்க்குப் போந்து அவன்பால் thaw பெற்றுத் 
மது வறுமைச் துன்பத்தைப் போக்கிக்கொள்வது கருத்தாக வந்த 
வர் ஆரியர் பெருஞ்சித்திரனார். அவர் வந்தபோது வெளிமான் தஞ் 
௯ம் கிலையில் இருக்கான், ஆயினும், பெருஞ்சித்திரனாரது பெருமையும் 
புலமையும் நன்கறிக்திருந்தமையின் முகத்தால் ௮ன்புற நோக்க இன் 
புற இருத்தி அவரை வரவேற்றுன். தன் தம்பி இளவெளிமானை 
கோக்கிப் பெருஞ்சித்திரனாருக்கு வேண்டும் பரிசில் ஈல்ஒச் கிறப்பிக்கு 
மாறு பணித்தான். பின்பு சிறிது போதில் வெளிமான் அஞ்சி னன். 
அது கண்டு ஆற்றாது பெருஞ்சித்திரனார் பெரிதும் மனம் வருந்து, “அவனது மறைவால் பாடுவார் கூட்டம் பறிவுற்று GS gf dat mb, 
போர் முரசும் போர்க்களிறும் பிறவும் கையற்று மெலியு மென்றும் 
கிப்ளந்து, மாரிக்காலத்திரவில் கலமொன்றிற் போந்த BOOT GOON DOT 
கஊமள், sh Gog pore கடலில் வீழ்ந்து கலங்குவதுபோல யானும் 
கலங்குகண்றேன்; என் சுற்றம் என்னாகுமோ, அறியேன்; இற*துபு 
சலே கக்கது போலும்'” என்ற கருத்தமைந்த இப் பாட்டைப் பாடி 
வருக் இனர். 

- கவிசெக் தாழிக் குவிபுறத் இருந்த 

செவிசெஞ் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா 
வாய்வன் காக்கையுங் கூகையுங் கூடிப் 
பேஎ யாயமொடு பெட்டாங்கு வழங்கும் 

& காடுமுன் னினனே கட்கா முறுகன் 
தொடிகழி மகளிரிற் ரொல்கவின் வாடிப் 
பாடுநர் கடம்பும் பையென் met Bar 
தோடுகொண்் முரசுங் இழிந்தன கண்ணே 
ஆனில், வரைபோல் யானையு மருப்பிழக் தனவே 

௬௦ வெக்திறற் கூற்றம் பெரும்பே துறுப்ப 
எந்தை யாகுக லதற்பட. லறியேன் 
அந்தோ வளியேன் வந்தனென் மன்ற 
என்னா குவர்கொலைற் றுன்னி யோரே 
மாரி யீரவின் மரங்கவிழ் பொமுதன் 

௪௫ ஆர ௬ற்ற கெஞ்சமொ டொராங்குக் 
கண்ணி ஓூமன் கடற்பட் டாங்கு 

வஞாரயளம் தறியாத் இரையரு நீத்தத் 
தவல மறுசுழி மறுகவின் 

தவலே நன்றுமற் றகுதியு மதுவே 
திணையும் துறையு மறிவ. வெளிமான் துக்சியபின் அவர் பாடியது. 
உரை: கவி செக்தாழிக் குவி புறத்து இருக்க-பிணமிட் 

டுப் புதைக்கப்பட்ட குவிக்கப்பட்ட செய்ய தாழியினது குவிந்து
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புறத்தே யிருக்கு) செவி செளுசேவலும் பொருவலும் வெருவா 

செவி இவர்க கழுகின் சேவலும போருவலென்னும புளளூம்: 

அஞ்சாவாய ; வாய்வன் காக்கையும் கூகையும் ஆடி. - வாய் வலிய 

காக்கையும் கோட்டானும் கூடி.) பேஎய் ஆயமொடு பெட் 

டாங்கு வழங்கும் - பேயினத்துடனே காம் விரும்பிய வழியே 

யியங்கும் ) காடு முன்னினன் கள் காமுறுகன் - சுடுகாட்டைத் 

லைப்பட்டான். வீர பான கறைக் காமுறுவான் ; தொடி கழி 

மகவிரின்- அவனுடைய வகா கழிககபபட்ட உரிமை மகளிரைப் 

போல, தொல் கவிண் வாடி. - பழைய அழகு தாலந்து ;  பரடு 

தர் கடும்பும் பையென்றன - பாடுவாரது சுற்றமும் ஓளி மழுக 

இன தோடு கொள் முரசும் எண் &ழிஈ ரன-9 காகுதி கொண்ட 

மூரசங்களும் கண் கழிந்தன ; ஆளில் வரை போல யானையும் 

மருப்பு இழந்தன - பாகர் மு.கலாயின ஆளில்லா. மலைபோன் ர 

யானைகளும மருப்பிழந்துவிட்டன.  வெக்இறல் கூற்றம் பெரும் 

பேது உறுப்ப - இவ்வாறு வெவ்விய இறலையுடைய கூற்றம் 

பெரிய இறந்துபாடடை எயதுவிபப ; எந்தை அகுதல் “சின் 

னிறைவன் பேதுறவெய்இ; ௮அ,கற்படல் - ௮வ் Mp Sore 

ஏலே படு, கலை; அறியேன் - அதியேனாய; அந்தோ - ஐயோ 
அளியேன் வர். சனென்-அளிகு.ுலையுடையேன் வந்தேன், மன்ற 

என்னாகுவர்கொல் என் துன்னியோர் - நிச்சயமாக எனன 

துயரமுறுவர் கொல்லோ என்னபடைந்கு சுற்றத்தரா; மாரி 
'இரவின்-மழையையுடைய இரவினசண் ; மரங்கவிழ பொழுதின் - 
மரக்கலங் கவிழக்த காலத்து; ஆரஞா் உற்ற கெளஞ்சமொடு - 

பொழுதக்கற்கரிய துன்பமுறற கெளுசுடனே ; ஒராங்கு - ஒரு 

பெற்றிப்பட ; கண்ணில ஊமன் கடற்பட்டாங்கு.கண்ணில்லா த 

ஊமன் கடலின்௧கண் அழுந்இறுற்போல ; வரையளமக் தகறியாத் 
இரையரு நீத்ததக்து - எல்லையளந கறியப்படா த இரையரி தாய 

வெள்ள க் இன்கண் ; அவல மறுகழி மறுகலின் - துன்பமாகிய 

மஹுசுழியின்கட்பட்டுச் சுழலு மகனில்; தவலே ஈன்றுமன் - 

இறந்துபடுதலே நன்று; தகுதியும் அதுவே - ஈமகருத் ககம 
செய்கையும் அதுவே) எ-று. 

யான் அது செய்யப் பெற்றிலேன் என்னும் நினைவிற்று. மன்: கழி 
வின்கண் வந்தது, வெருவா வழங்குமென இயையும். முரசும் கண் 

இழிந்தன: யானையும் மருப்பிழர்தன என்ற கருத்து,அவற்றால் தொழில் 
கொள்வார் இன்மையின் ௮வை பயனிமரஈ்தன என்பதாம். 

Messe: செவி செஞ் சேவலென்பது எதுகை கோக்க மொழி 
மாறி நின்றது; அது செஞ் செவிச் சேவலென நிற்றற்பாலதென்று 
தெய்வச்சிலையார் (கஇளவி.௨௫) கூறுவர். இவ்வுரைகாரர்,கடந்தப்பியே 

கொள்வர். “செவி Rast gear” லென்பது, **வாய்வன் காக்கை""யென் 

பதற்குக் கூறப்படும் உரையோடு வைத்து ஒப்புநோக்கத்தக்கது, HS 

தல், கூற்றம் புணர்க்கும் பேதுறவுக்கு இயைதல், அளியேனாதலின் வந்த
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'ென் என்க. காணுந்திறமும் தன் துயரத்தை அரற்றி யுணர்த்தும் 
இிறமூம் இல்லாதவன் என்றற்குக் “கண்ணி லூமன்?” என்றார். துன்ப 
ரய வெள்ளமென்பது கருத்தாதல்பற்றி, *இரையரு நீத்தம்!” எனம் 
பட்டது. வெள்ளமோடும் கெறி3யய யோடாது மறித்துச்சுழன்று சுமிக 
லால், மறுசுழி யென்றார். ஈன்று விளைவின் மேலும், த்குதி செய்கை 
மேலும் கின்றன. கினைவிம் றென்பது, குறிப்பெச்சத்தா ற் கொள்ளக் 
இடந்த தென்றவாறு. களிறுகள் மருப்பிழத்தலாவது, தொழில்கொள் 
ளும் பாகர் இல்லாமையால் பயன்படுதல் இழந்தன என விளக்இனார். 

௨௩௯. நம்பி நெடுஞ்செறியன் 

முடியுடைய வேக்கராகிய பாண்டியர்க்கு வினவேண்டியவிடத்து 
அறிவும், படை வேண்டுமிடத்து வெல் படையும் தந்து புகழ் மேம்படு 
வித்த குறுகிலத் தலைவர் பலருண்டு. அவருள் வினை வகையில் வீறு 
அய்தியோர்க்குப் பாண்டிவேக்தர் தம்முடைய பெயர்களாயே பட்டமாக 
வழங்குவர். இவ் வழக்கு ஏனைச்சோழர்பாலும் சேரர்பாலும் சாண் 
படும். இடைக்காலச் சோழ பாண்டியர் காலத்தும் இவ்வழக்காறு 
இறுக்து வக்க. இவ்வகையில் ஈம்பி யென்னும் பாண்டிகாட்டுக் குறு. 
நிலத் தலைவன் அரிய வினையைச் செய்து மூடிவேக்கறுயெ பாண்டியன் 
நெடுஞ்செழியன் பெயரைத் தனக்குப் பட்டமாகப் பெற்றான். அதனால் 
இவளைச் சான்மோர் ஈம்பி நெடுஞ்செழியன் என வழங்கினர். இவன் 
காலத்து முூடியுடைப் பெருவேட்தன் பாண்டியன் கெடுஞ்செழியன் 
எனக் கருதலாம். இப் பாண்டிநாட்டுக் குறுகிலத் தலைவன்பரல் இக் 
காட்டு வெண்புல காட்டுப் பேரெயில் (&.8. 110. 96 011892) என்னும் 
ஊரினரான முறுவலார் என்ற நல்லிசைச் சான்றோர் பேரன்பு கொண் 
டொழுகினர். இவனுடைய பலவாகிய கற்பண்புகள் அனைத்தையும் 
அவர் பன்முறையும் கண்டு பயின்றிருக்கனர். இருக்கையில், நம்பீ 
நெடுஞ்செழியன் எ திரீ.பாராவகையில் உயிர் துறந்தான். பிறர் படை 
யால் இறவாமல் கூற்றத்தாம் கொள்ளப்படுபவர் கோலாதவர் என்ற 
கருத்தால், அக்காலத்துச் சான்றோர், வேல் வாள் முதலிய படைகளால் 
இறவாதார் உடம்பை, அடக்கம் செய்யுங்கால் படையால் Curbs ge 
கிலத்திற்புதைத்தலோ சுடுரலோ செய்வர். ஈம்பிநெடுஞ்செழியன் வான் 
முதலிய படையாம் புண்பட்டிறவாமையால், செய்யத்தகுவது அறிய வேண்டி ௮. காலையில் அங்கே கூடியிருந்த சான்றோர், ஈல்லிசைச் 
சான்றோராகிய பேரெயில் முறுவலாரை அறிவு வழங்குமாறு வேண்டி, 
னர். நெடுஞ்செழியனது எதிர்பாரா இறப்பு அவர்க்குப் பெரும் பேது 
றவை விளைத்தது. அவர், “நம்பிெடுஞ்செழியன் அறத்துறை, பொருட் 
முறை, இன்பத்துறை யென்ற எல்லாத் துறையிலும் மாசறக் கடை 
போகி மாண்புற்றவன். ௬ருங்கச் சொல்லுமிடத்து அவன்செய்யத் 
தருவனவெல்லாம் சிறப்புறச் செய் தானாதலால், அவன் தலையை 
வாளாற் போழினும் சடினும் எது செய்யினும் தகுவதாம்'” என்ற கருத் 
தமைந்த இப்பாட்டைப் பாடிக் காட்டிப் பரிவு ற்றார் 

தொடியுடைய தோண்மணந்தனன் 
கடிகாவிற் பூச்சூடினன் 
தண்கமமுஞ் சாந்துரீவினன்



௮௬ Lj SOT SOT BH 
Roope Ut 

செற்றோரை வழிதபுத்தனன் 
இ நட்டோரை யுயர்புகூ.றினன் 

வலியரென வழி9.மாமியலன் 
மெலியரென மீக்கூறலன் 
பிறரைத்தா னீரப்பறியலன் 
இரக்தோர்க்கு மறுப்பறியலன் 

so Cas gm யவையத் சோங்குபுகழ் தோம்றினன் 
வருபடை யெதிர் தாங்கென் 
சபெயர்படை புறங்கண்டனன் 
கடும்பரிய மாக்கடவினன் ட்டு 
கெடுக்தெருவிற் றேர்வழங்க.3் sywoprh poss 

கி ஓங்கியல களிறூர்க்தனன் 
தீஞ்செறி தசும்புதொலைச்சினன் Los 
பாணுவப்பப் பகிஏர்த்தனன் 
மயக்குடைய மொழிவிடுத்தனன், ஆங்முச் 
செய்ப வெல்லாஞ் செய்தன னாகளின் 

௨௦ இடுக வொன்றோ சுடுக வொன்றோ 
படுவமிப் படுகவிப் புகம்9வெய்யோன் அலைய, 

தீணையும் துறையு மலை. நம்பிதெடுஞ்செறியளப் பேரெயில் முறுவரார் பாடியது. 

உரை: தொடியுடைய கோள் மணந்கனன்-இக்ாய மகளி 
சது வாயணிந்த கோக முயங்கினான் ;) கடிகாவில் பூச்சூடி 
னஸ் - காவலையுடைய  இளமரக்காக்களில் வைச் சூடினான் ; SOT கமழும் சாந்து ரீவினன் - குளிர்ந்து மணம் நாறும் சாக் 
தைப் பூசினான் ;) செற்றோரை வழி தபு.க்கனன்-பகை BS கோரைக் 
இளையொடுங கெடுத்தான் ; நட்டேசரை உயாபு கூநினன் . நட் 
Crear DE Ege we Sener; வலியரெண வழி Gur Purser - இவர் நம்மில் வலியரென்னு கரு அவர்க்கு வழிபாடு கூதியறி பான் ; மெலியரென மிக் கூடறலண் - இவர் ஈம்மில் எனியரென்னறு கரு. அவரின் மிகுத்துள் சொல்லியறியான் ; பிறரைக் காண் இரப்பறியலன் - பிறரைக் தான் ஒன்னு ஈயெனக் சொல்லி இரக்கறியான் ; இரசக் கோர்ஃகு மஅபபறியலன் - சூழ்ந்து கின்று : இரக்தோர்க்கு யாதும் இல்லையென் ஆ OMI EG யறியான் ; வேக்துடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் கோ ற்நினன் - அரசருடைய 
POMEL 2 இன்சண் அகன்றது உயர்ந்த புகழை வெளிப்படு 5.5 Or; agua எ.இர் தாங்கென் - தன்மேல் வரும்படையை த.



மூலமும் உரையும் ஒள 

சன்னெல்லையுட் புகுதாமல் எஇர்கின்று தடுத்தான்) பெயர் 
படை புறங்கண்டனன் - புறக்கொடுத்துப் பெயரப்பட்ட படை 
ீனது புறககொடை எண்டு அதன்பின் செல்லாது கின்றான் 7 
சடும்பரிய மாக்கடவினன் - விரைந்த செலவையுடைய குதிரை 

Dus தன் மனதஇனும விரையச் செலுத்துனான் ; நெடுக. 

கெருவில் கேர் வழங்கினன் - நெடிய வீ.இயின்சண் தேரைச் 

சூழ இயசகினான் ; ஓங்கு இயல களிறு ஊரந்கனண் - உயச்க்கு. 
இயல்புடையவாகிய களிறறைச் செலுத்தினான்; இரு செறி 

அம்பு தொலைச்சினன்-இனிய செறிவையுடை கீகாகிய மதுவை 
யுடைய குடங்ககா£ப் பலர்க்கும் வழங்கிக் தொலைவித்கான; 
பாண் உவப்பப் ப கீர்த்தனன் - பாணர் உவபப அவர் பசியை 

மாற்றினான்; மயக்குடைய மொழி விடு க.கனன் - ஈடுவு கிலைமை 
பின் மயங்கு கலையடைய சொற்கள். அர் நடுவு கிஃமையிற 
Won pur Sig WUE ETS கூறினான்; ஆங்குச் செய்ப எல்லாம் 
செய்கனன் ஆகலின் - அப்படிச் செய்யக் ககுவனவெல்லாம். 
செய்தானாகலான்; இப புகழ வெய்யோன் தலை - இப் புகழை 
விரும்பவோனது கலையை; இடுக - வாளானறு த்துப் போகடி. 
னம் போகடுக; சடுக - அன்றிச் Fy Bw சுட; படுவழிப படுக... 
பட்டபடி. படுக; எ. - று. 

*நட்டோரை உயர்பு கூறினன்!" என்றது, தான் உயர்த்துக் 
கூறவே யாவரும் உயர்த்துக் கூறுவரென்பதாம். *மயக்குடைய மொழி 
விடுத்தனன்'' என்பதற்கு உலகவொழுக்கத்தில் மயக்கமுடைய சொற் 
கள் தன்னிடைப் புகுதாமல் விடுத்சானென்றும், பொருள் மயங்கிய 
சொம்களைத் தன்னிடத்துப் புகுகாமல் விடுத்தானென்றும் உரைப் 
பினும் அமையும், ஒன்றோ வெனபது எண்ணிீடைச் சொல், 

விளககம்: பேரெயில் என்றோரூர் சோழமகாட்டி லும் உளது. ஆம? 
னும், முூறுவலார் பாண்டித் தலைவப் பாடியிருப்பதாலும், பாண்டி 
காட்டிலும் இப் பெயருடையதோரூர் இருத்தலாலும் இவர் பாண்டி 
நாட்டினரென்பது வலியுறுகிறது. ஈம்பி நெடுஞ்செழியன் பெயர், நெடு. 
மொழியனென்றும் காணப்படுகிறது. நம்பிரெடுமொழியன் என்பதே 
பாடமாயின், நெடுமொழிய னூரென்றொரூர் தென்னார்க்காடுவட்டத்தில் 
உண்மையின், பேரெயின் முறுவலார் சோ ழகாட்டினரெனத் துணிய 
லாம். தொடி , மகனிர்க்குரிய சீரிய அணியா தலவின் , அதுவே இளமகளி 
ரைக் குறிப்பதாயிற்று. * சுடர்த்தொடீஇ கேளாய்! (கலி, இக.) எண 
வருதல் காண்க. அதனால் கொடியுடைய கோள் என்றதற்கு “(gous 
மகளிரது வளையணிர்த கோள் ''என உரை கூறப்பட்டது. பழம்பகை 
ஒருகாலும் ஈட்பாகாமை குறித்து , அதனை “வழிதபுத்தனன்'” என்றார். 
வழிமொறிதலாவது, யாது கூறினும் தலை குனிந்து உடன்பட்டொழுகு 
தல். * வேச்துடை அவையத் தோங்கு புகழ் தோற்றினன்"' எனவே, 
இங்கெடுஞ்செழியன் மூடி வேக்தனல்ல னென்பது தெள்ளிதாம். புறங் 
கண்ட வழி, அப் புறங்காட்டினாரை யெறிதல் மறத்துறையாகாமை 
யின் , *புறக்கொடை கண்டு அதன்பின் செல்லாது நின்றாள்" எண 
வுரைத்சார். கடவுதல் விரையச் செலுத்துக லாதலால்,சடவினன் என்த
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தற்கு * மனத்தினும் விரையச் செலுத்தினான் '' என்றார். தசும்பு-கட் 
குடம். இஞ்செறி, இனிய செறிவை யுடைத்சாகிய கள். தொலைச்சினன் 
என்றது பலர்க்கும் வழங்கத் இர்த்தான் என்பதாம். மயக்குடைய 
மொழியென்ப.து மயங்குசகலையுடைய மொழியெனவும் மயக்கமூடைய 
சொற்கள் எனவும், பொருள் மயங்கிய சொற்கள் எனவும் மூவகையா 
கப் பொருள்பட நிற்றலால் மூன்று பொருளும் எடுத்துக் காட்டினர். 
இடுகவென்றதற்குப் புதைக்க என கேர் பொருள் கூருது, * வாளால் 
அறுத்துப் போகடுனும் போகடுக '* என்றது, இவ்வாறு வாளாந் 
போழப்பட்டாரைச் சுடுவது மரபன்மையின் , அப்பொருள் கானே 
பெறப்படவைத்தார். மேலும் இங்கு இடுதல், சுடுதல் என்பவம்றைப் 
பற்றியன்று ஆராய்சி. எது செய்யினும் சேடில்லை யென்றதம்கு, “//ஒ 
வழிப்படுக ”” என்றார். 

௨௪௦. ஆய் அண்டிரன் 

பொழதியமலையைச் சூழ்ந்த வேணுட்டுக்குரிய.ஒய் ஆப்குடியிலிரம் று 
ஆட்சிபுரிங்துவர்த வள்ளலாகிய ஆய் அண்டிரன் , புலவர் பரணர் மூக 
லிய பலர்க்கும் ஈத்துப் புசம் நிறுவி என்றும் பொன்றா இசைவடிவின 
ஞய் இருந்துவக்கான். மேலைக் கடற்கரையில் பொதியின் மலையை நடு 
வாகக்கொண்டு வடக்கிலும் தெற்கிலும் பரந்து கிடந்த நாடு வேனிர்க் 
கூரிய வேணாடாகும். இதன் வடக்கில் குட்டகாடும் தெற்கில் குமரிப் 
பகுதியானதென்பாண்டிநாடும் இருந்தன. இவ்வேளூட்டைமேஞுட்டுத் 
தாலமி முதலிய அறிஞர் ஆவி ( 841) நாடெனக் குறித்தனர். இதனை 
ஆண்டவேந்தர், வேள், வேளிர், வேண்மான் என்றும் வேணாட்டடிகள் 
என்றும் தம்மைக் கூறிக் கொண்டனர். இந்நாட்டின் தென்பகுஇயில் 
பொதியிலைச் சூழ்ஈ்து ஆய்அண்டிரனதுநாடு இருர்ச.து, செங்கோட்டை 
வட்டத்தில் ஆய்குடியைத் தலைமையாகக் கொண்டு ஆய்குடிப்பகுதி யென்றொரு பகுதியுளது. குட்டகாட்டுச் சேரர்களுக்கும் தென்பாண்டி 

வேந்தர்க்கும் இடையிலிருந்த ஆய் சாடு இ, ப, எட்டு ஒன்பதாம் நாற் றுண்டுவரையில் பல இன்னல்களுக்கிடையே ஆய் குடியில் தோன்றிய 
வேந்தராட்சியில் இருந்து வந்தது. ஆப்அண்டிரன் ஆய்குடியைச் 
தோற்றுவித்த மூதல்வனாகலாம் எனக்கரு துவர். பழுமரம் Cat bg வரும் பறவை போலப் புலவர் பலரும் அவனை நேக்கி வந்துகொண் டி.ருர்தனர் , அண்டி ரனும் அவர் வேண்டுவனவ ற்றை ஆர் வழங்கிக் கொண்டு வந்தான். அவன் வாழ்நாள் மடிந்த. கண்ணிலாக் காலன் அவன்பால் உயிர்தவரா் ந்தொமிர்தான். . உயர் கொடுத்துப் புகும் கொண்ட அண்டிரன் மேலுலகம் சென்றான். சான்றோர். அவன் உடம்பை ஈமத்தெடுத்த எரியில் இட்டனர்; அவன் உருவடம்பு Lora 
தீது; ASSOD அவன் உரிமை மகளிரும் மாய்ந்தனர், அரி. BESIDE கண்ட புலவர் பலரும் mel Dd கண்ணிரும் கம்பலையுமாம்வேறு காடு செல்வாராயினர், இவற்றை உடனிருந்து கண்ட சரன்றோருள் கூட்டு 
வன் €ரஞர் என்பவர் ஒருவர், அவர் குட்ட நாட்டுச் சிறப்புடைய குட்டுவர் குடியிர் பிறக் தவர், சரன் என்பது அவரது இயற்பெயர்.அவர் 
அண்டிரன் இறக்ததும் உரிமை மகளிர் உடனுயிர் விடுத்ததும் கண்டு கலங்கியதொருபுறம் நிம்௪, கற்று வல்ல புலவர் பலரும் வேறுநாடுசெல் 
வது கண்டு மிகவும் மனங்கலங்கனா். அக் கலக்கத்திடை இவ்வினிய பாட்டையும் பாடினார்.



மூலமும் உரையும் Sf 

ஆடுகடைப் புரவியுங் களிறும் தேரும் 

வாடா யாணர் நாடு மூரும் 

பாடுகர்க் கருசா வா௮ யண்டிரன் 

கோடேர் தல்குற் குறுக்தொடி மகளிரொடு 

@ கால னென்னுங் கண்ணிலி யுய்ப்ப 

மேலோ ரலக மெய்தின னெனாஅப் 
பொத்த வறையுட் போழ்வாய்க் கூகை 
சுட்டுக் குவியெனச் செத்தோர்ப் பயிரும் 
கள்ளியம் பறந்தலை யொருசிறை யல்கி 

௧௦ ஒள்ளெரி நைப்ப வுடம்பு மாய்ந்தது 

புல்லென் கண்ணர் புரவலர்க் காணாது 
கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர் 

வாடிய பசிய ராகிப்பிறர் 

மாடுபடு செலவின ராயின ரீனீயே, 

திணையும் துறையு மலை. ஆமைக் குட்டுவள் கீரஜர் பாடியது. 

உரை : ஆடுஈடைம் புரவியும்-தாள த்திற்கேற்ப ௩டககும் 
அசைக்க ஈடையையுடைய குதிரைகளும்; களிறும் தேரும் - 

யானைகளும் தேர்களும்; வாடாயாணர் நாடும் ஊரும்- அழியாத 
புதுவருவாயையுடைய நாடும் ஊர்கஷம்; பாடுநர்ககு அருக 

ஆஅய் அ௮ண்டிரன - பாடுவார்க்குக் குறைவறக கொடுக்கும் 

ஆயாகிய அண்டிரன்; கோடு ஏந்து அல்குல் குறுந்தொடி. 
மகளிரொடு . கோடேந்திய அல்குலினையும குறிய வலககாயு 
முடைய உரிமை மகளிரோடு) காலன் என்னும் கண்ணிலி 

உய்ப்ப - காலனெனறு சொல்லப்படாகின்ற கண்ணோட்ட 
மில்லா கவன் கொண்டுபோக; மேலோர் உலகம் எய்தினன் 
எனா௮ - தேவருலக தைத யடைந்தானாகக்கொண்டு; பொத்த 
அறையுள் - போக்காகிய தான் வாழுமிடத்து; போழ்வாய்க் 
கூகை - போழ்க்காற போலும் வாயலகையுடைய பேராக்கை 
சுட்டுக்குவி என செத்தோர்ப் பயிரும் - சுட்டுக் குவியென்று 
செ,59தாரை அழைப்பதுபோலக் கூவும்; கள்ளியம் பறந் குலை - 
கள்ளியையுடைய பாழிடமாகிய  புறங்காட்டுள்; ஒரு சிறை 
அல்கி-ஒரு புடையிலே தங்க; ஒள்ளெரி நைப்ப உடம்பு மாய்க் 
தது - ஒள்ளிய சுட உடம்பு மாய்க்துவிட்டது; புல்லென் 
கண்ணர் - பொலிவழிகந்கு கண்ணீனையுடையராய/ புரவலர்க் 
காணாது - தம்மைப் பாதுகாப்போரைக் காணாது; கல்லென் 
சுற்றமொடு கையழிக்து- ஆரவாரிக்கும் ககாயுடனே செயலற்று; 
புலவர் - அறிவுடையோர்; வாடிய பச௫ியராஇ - தம் மெய்புணக்



௯௦ புற்கானூறு 

இய பசெயயுடையராய்) பிறா நாடுபடு செலவினராயினச் இனி - 

பிறருடைய நாட்டின்கண் தலைப்படும் போக்கையுடையராயினார் 

இப்பொழுது, இஃகொரு கிலையிருக்தவாறென்னை) எ-று 

““மேலோருலகம் எய்தினன் எனவே”” எனவும், **ஒள்ளெரி நைப்ப 
௯டம்பு மாய்க்கனனென ?? எனவும் பாடமோ துவாருறாளர். 

விளக்கம் 2: ஆஅய் அண்டிரன் இறந்தபின் அவனுடைய வழியினர் 
இடைக்காலப் பாண்டியர் காலத்திலும் இருந்தனர்; இதனை வேள்விக் 
குடிச் செப்பேடுகள், சமாறவன்மன், அரிமீகசரி பாண்டியன் மகனான 
கோச்சடையன் இரண தீரனென்பவன் '*கொற்றவேல் வலனேக்திப், 
பொருதூருங் கடற்முனையை மருதூருள் மாண்பழித்து, ஆய்வேளையகம்: 
படவே யென்னாமை யெறுிந்தழித்து £* மண்ணினிதாண்டான் என்று 

கூறுவது காண்க. ஆடுநடை அசைந்த நடை; விரைந்து செல்லும் 
இயல்பினதாகய கூரையை இவ்வாறு கூறுதற்குக் காரணம் காட்டு 
வாராய்த் ** தாளத்திற் கேற்ப ஈடக்கும் அசைந்த கடை?” யென்றார். 

அருகுதல், குறைதல்; அருகாது கொடுப்பன் எனவே, “* குறைவறக் 
கொடுக்கும் ?? என்றார்... தன் செயலாம் புலவர்க்குள தாகும் துன்பத். 

தைக் கண்டு வைத்தும் கண்ணோட்டஞ் செய்து ஆய் அண்டிரன் உயி 
ரைக் கொண்டு போகும் கருத்தைக் கைவிடாமையின், ** காலனென் 
னுங் கண்ணிலி”? யென்றார். செத் தோசை யழைத்தலாவகது, புறங்காட்டி 

லிருந்து பேரார்தை அலறுகுரல் செய்தல்; அது செத்தவர்களை விரை 

யத் தன்பால் வருமாறு அமைப்பது போலிருத்தலின். * சுட்டுக் குவி 
யெனச் செத்சோர்ப் பயிரும்?? என்று உரைத்தார். ஓர்த்ததுஇசைக்கும் 
பறை யென்றதற்கேற்ப, ஆந்தையின் பறைக்குரல் இவ்வாறு ஓர்க்கப் 
பட்டது. 

௨௪௧, ஆய் அண்டிரன் 

ஆப் அண்டிரன் இறந்தபோது அவனை யடக்சம் செய்த சான் 3று 
ரிடையே உறையூர் ஏணிச்சேரி மூடமோசியாரும் இருந்தனர். அண்டிர 
னேடு பன்னாள் நெடிதிருந்து பயின்று பழகிய கேண்மையராதவின், 
மோசியாருக்கு அவனது பிரிவு பெருந்துயரத்தை விளைத்தது. அர் 
நிலையில் அண்டிரன் உடம்பு ஈமவெரியில் எரிவதும், அவனுடைய 
உரிமை மகளிர் உடன் வீழ்ந்து எரிவதும் கண்டார். தம்முடைய இரு 
சுண்களையும் ஆற்றாமையால் மூடிக்கொண்டார்; அவர் மனக்கண்ணில் 
ஆய் அண்டிரன் அவன உறிமை மகளிர் உடன் சூழ்வரத் தேவருலகம் 
சென்று சேரும் காட்டி புலனாயிற்று. இம்மையில் ௮ற வாழ்வு வாழ்ந்து 
மறுமையில் நுகர்தற்குரிய இன்ப வாழ்வு வாழ்தல் வேண்டிவரும் 

ஆயைத் தேவருலக வேந்தன் பெருவிருப்பத்தோடு வரவேற்கும் 
திறத்தை மனமே கண்ணாகக் கண்டார்; தேவர்கோன் பெருங் கோயி 
அள் வரவேற்புமுரசு மூழங்குகிறது;தேவர் கூட்டத்தில் பேராரவாரம் 
எழுகிறது; வானமெங்கும் பெருமுழக்கம் எதிரொலிக்கின்றது. இதனை 
இப் பாட்டின்கட் குறிக்கின்றார் ஈம் ஏணிச்சேரி முடமோசியார். 

தண்டே ரீரவலர்க் சத்த தண்டார் 

அண்டிரன் வரூ௨ மென்ன வொண்டொடி. 
வச்சிரக் தடக்கை நெடியோன் கோயிலுட் 

 



மூலரும் உரையும் ௯௪ 

போர்ப்புறு முரசங் கறங்க 
ஓ அர்ப்பெழும் தன்றால் விசும்பி னானே, 

நிணையும் துறையு மலை, அலனை உறையூர் எஏரிச்சேர் முடமோசியார் 
பாடியது. 

உரை: இண் தேர் இரவலர்க்கு ஈது, - இண்ணிய சேரை 
இரவலர்க்கு ஈத்த; கண் கார் அண்டிரன் வரூஉம் என்ன - 
குனிர்க் த மாலையையுடைய ஆய் வருவறான் என்று; ஒண்கொடி- 
ஒள்ளிய தொடியினையும்; வச்சிரக் தடக்கை கெடியோன் கோயி 
வள் - வச்சிராயு.த.கைையுமுடைய விசாலமாகய கையையுடைய 
இந்தானது கோயிலுள்ளே; போர்ப்புஅு முரசம் கறங்க - போர்த 

கலுற்ற முரசம் மூழங்க; விசும்பினான் ஆர்பபெழுக்கண்று - 
வான ச்இன்கண் ஓசை தோன்றிற்று; எ- று. 

இப் பெற்றிப்பட்ட வள்ளியோனை வாஹோர் எதிர்கோடல் தப்பா 
தென்றவாறு, இது தற்குறிப்பேற்ற மென்பகதோர் ௮ணிப்பொருட் 
டாய் கின்றது. 

விளக்கம் ; மோசியின் பெயரால் தமிழ்நாட்டில் பல வூர்களுண்டு7 
தொண்டை நாட்டில் மோூப்பாக்கம் என்றும், நடு நாட்டில் மோசு 
குளத்தாரென்றும், பாண்டி நாட்டில் மோசி குடியென்றும் இருத்தல் 
காண்க, அண்டிரன் என்பதற்கு ஆய் என உரை கூறப்படுவதால், ஆய் 
என்பது குடிப்பெயரென்றும், அண்டிரன் என்பது இயற்பெயரென்றும் 
உணர்தற்கு இடமுண்டாகிறு. நெடியோன், இந்திரன், “இப்பெற்றிப் 
பட்ட...தென்றவாறு”” என்றது குறிப்பெச்சம். ஒரு புலவன் தான் 
கருதிய குறிப்பை உயர்த்துச் சொல்வது தற்குறிப்பேற்றம். அண்டிர 
னத் தேவருலகத்து வேர்தன் எதிர்கொண்டு வரவேற்பன் என்பது 
மோசியார் குறிப்பு, இதனை இந்திரன் கோயிலுள் ஆங்கு வரும் 
அண்டிரனை வரவேற்றற்பொருட்டு மூரசு முழங்குகிறது என உயர்த் 
அக் கூறுதலால் தற்குறிப்பேற்றமாயிற்று, 

௨௫௨. ஒல்லையூர் கிழான் மகன் பெருஞ்சாத்தன் 

ஒல்லையூர் என்பது புதுக்கோட்டைத் தனியரசின்£ழிருந்த ௪௭ர் 
களுள் ஒன்று. இப்போது அதற்கு ஓலியமங்கலம் என்ற பெயர் வழங்கு 
கிறது. இதனைச் சூழவுள்ள பகுதி ஒல்லையூர் நாடெனப்படும். சோழ 
நாட்டிற்கும் பாண்டிகாட்டிரற்கும் எல்லையாக ஓடும் தென்வெள்ளாற்றின் 
தென்கரை தென்கோனாடு என்றும், வடகரை வடகோனாடு என்றும் 
வழங்கின. தென் கோனாட்டின் மேலைப்பகுதி ஒல்லையூர் காடு, இந்த 
ஒல்லையூரில் வாழ்ந்த இழமானுக்குப் பெருஞ்சாத்தன் இனிய மகனாய்ப் 
பாண்டிராட்டின் வடதோடியில் இருந்து சோழர்க்கும் பாண்டியர்க் 
ரம் அடிக்கடி. நிகழ்ந்த போரில் ஈடுபட்டுப் பாண்டியர்க்கு வெற்றி 
பயந்துவந்தான். சாத்தனது பெருமை முற்றும் அவனுடைய போராண் 
மையிலும் தாளாண்மையிலும் கொடையாண்மையிலும் ஊன்றி 
கின்றது. இர் நலமுடைமை கண்ட. கல்லிசைச் சான்றோர் இவள 
நயந்து பாடிச் சிறப்பித்தனர். பெருஞ்சாத்தன் நல்வாழ்வு வாழ்ந்து.
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முடிவில் வானுலகு பெயர்ந்தான். அப்போது sad Sieur pop gs 
வருநீதிய சான்றோருள் குடவாயில் சோத்தனார் என்பாரும் ஒருவர். 
குடவாயில் சோழநாட்டில் உள்ளதோர் ஊர். ரத்தனார் அவ் வூரின 
சாயினும், அவர்க்கு “யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளி3ரே.77 அதனால் 
அவர் மனத்தின்கண் பெருஞ்சாத்தன் பிரிவு பெரு வருத்தத்தை யுண் 
டாக்கியது. பெருஞ்சாத்தன் இறந்தபின் சரத்தனார் குடவாயில் நோக் 
கிச் செல்வாராயினர். அக்காலையில் ஒல்லையூர் நாட்டைக் கடம்று 
வருபவர் வழியில் முல்லைக்தொடி. (பூதிதிருப்பத் கண்டார். அதன் 
அழகும் மணமும் கீரத்தனூர் உள்ளத்தில் பல் எண்ணங்களை எழுப்பின. 
இன்பக் காலத்தில் முல்லைப் பூவை இகாயர் பலரும் செவ்வி மகளிரும் 
வரைவின்றிச் சூடிக் கொள்வர்; பாணருள்ளும் பாண்மகன் அதனைத் 
தின் யாழ்க் கோட்டால் வாங்கிச் கூடிக் கொள்வான்; பாண்மகளும் 
தின் கூந்தலிம் சூடி. இன்புறுவாள். பெருஞ்சாத்தன் இறக்தபின் இவர் 
கள் துயருறுகின்றனர். இன்பக் காட்சியும் துன்பக் காட்சியும் கரத் 
தனார். கண்களில் மாறி மாறித் தோன்றின. முல்லைக் கொடியை 
கோக்கினார்; “முல்லையே, பெருஞ்சாத்தன் இறந்தபின் இத் துன்பக் 
காலத்தில் நின்னை இளையரும் ரூடார்? வளையணியும் பருவ மகளிரும் 
கொய்து குழலிற் சூடார்; பாணனும் சூடான்; பாடினியும் அணியாள், 
இந்த ஒல்லையூர் நாட்டில் ரீ ஏனோ பூத்துள்ளாப்!” என்பா ராய் இப்பாட் 
டைப் பாடினா. 

இளையோர் சூடார் வளையோர் கொய்யார் 
நல்லியாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கப் 
பாணன் சூடான் பாடினி யணியாள் 
ஆண்மை தோன்ற வாடவர்க் கடந்த 
வல்வேற் சாத்தன் மாம்ந்த பின்றை 
முல்லையும் பூத்திபோ வொல்லையூர் காட். 

திணையும் நுறையு மலை. ஒல்லையூர் சிழான் மகள் பெருந்சாத்தளைக் குடலாயிற் 
கீரத்தலர் பாடியது. 

உரை: இலையோர் சூடார் - இக£ய வீரர் சூடார்; வக 
யோர் கொய்யார் - வக யணிக்கு இளைய மகளிர் பறியார்; கல்லி 
யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்இ-ஈல்ல யாழக் கோட்டின் மெல்ல 
வளைத்து; பாணன் சூடான் - பாணன் UNDEF சூடிக் கொள் 
ளாண்; பாடினி அணியாள் - பாடினி சூடாள்) ஆண்மை 
கோன்ற- தன்னுடைய ஆண்மைப்பாடு யாவர்கறும் வெளிப்பட; 
ஆடவர்க்கடந்கு - வீரரை ஏதஇர் asx கொன்ற; வல்வேல் 
சாகிகன் மாய்க்க பின்றை - வலிய வேலையுடைய சாத்தன் 
இறந்துபட்ட பின்பு; முல்லையும் பூதி.தியோ - முல்லையாய நீயும் 
க்சக்கடவையோ; ஒல்லையூர் நாட்டு - அவனது ஒல்லையூர் காட் 
டின்கண். எ.று. 

இ 

“அவனையிழக்து கொடியேப் வாழ்கின்ற யானேயன்றி நீயும் கொடியையாய்ப் பூக்கின்றாுயோ?'? என எச்சவும்மையாய் நின்றது; என்றது; பூச்சூடி Havant இன்மையின் பயனில்லை யென்றதாம்.



மூலமும் உரையும் ௯௨ 

விளக்கம் : குடவாயிற் €ரத்தனார் பெயர் குடவாயில் ஈல்லாதனு 
ரென்றும் ஏடுகளிற் காணப்படுகிறது. பெயர் வகையில் வேறுபாடுண் 
டாயினும் ளர் வகையில் ௮ஃதில்லாமை குறிக்கத்தக்கது. கொங்கு 
நாட்டிலும் குடவாயில் என்றோர் ஊர் பொங்கலூர்க்கா நாட்டி லுள்ள 
தெனக் கோயம்புத்தூர் மாகாட்டிலுள்ள இடிகரைக் கல்வெட்டொன்று 
(A.R. NO.6 of 1923) a. p@og. தம்மைப் புரக்கும் புரவலர் இறப் 
பின், புரக்கப்படும் மகளிரும் வீரருமேயன்றிப் பரிசிலராகிய பாணரும் 
பிறரும் தம்மை ஓப்பனை செய்து கொள்ளாராகலின், “பாணன் சூடான் 
பாடினியணியாள்”” என்றார்; பிறரும் “தொடிகழி மகளிரின் தொல் 
கவின் வாடிப், பாடுகர் கடும்பும் பையென் றனவே!” (புறம். ௨௩௮) 
என்பது காண்க. முல்லை மிக மென்மையுடையாகையால், அதனை 
யாழ்ப்பாணன், யாம்க்கோட்டால் “மெல்ல வாங்கி'?ச் சூருவானாயினான்; 
யாழ்க்கோட்டின் மென்மைபற்றி இவ்வாறு செப்வன எனினுமாம். 
யாஜ்க்கோடு வளைக்இருத்தல் பற்றி, முல்லையை வரங்குதகற்கு ஏற்றதா 
யிற்று. “கொடிது யாழ்கோடு”' (குறள். ௨௭௯) என்பர் திருவள்ளுவர். 
இதன் அமைதியை விபுலாகந்த அடிகள் கண்ட பாழ்நால் யாழுறுப் 
பியலிற் காண்க. இகாயோர் முதல் பாடினி யீருகப் பலர்க்கும் பயன் 
படாமையின், “பூத்தயோ”' என்றார். இதற்குப் பழையவுரைகாரர் 
கூறும் உரை அறிந்து இன்புறச்தக்கது. 

௨௪௩. ஓல்அயூகிறான் மகன் பெருஞ்சாத்தன் 

ஒல்லையூர் கிழான் மகனான பெருஞ்சாத்தன் பேரிள யனாய் இருந்த 
காலத்தில் ஒருகால் தொடித்தலை விழுத்தண்டினார் என்னும் சான்றோர் 
அவனைக் காணச் சென்றார். சாத்தனும் அவரை மிக்க அன்புடன் 
வரவேற்று இனிமை மிகப்பேசி அளவளாவினான். வேறுபல சாண் 
மோரும் அங்கே கூடியிருந்தனர். அக் கூட்டத்தில் இளமையின் வளமை 
பற்றிப் பேச்சுண்டாயிற்று. இளமையிற் இறந்த வளமை இல்லாமை 
யும் அக்காலத்தே இளைஞர் உள்ளம் இன்பக் களியாட்டில் பெரிதும் 
ஈடுபடும் திறமும் பிறவும் விரிய ஆராயப்பட்டன . அக்கூட்டத்திருக்ச 
சான்றோருள் தொடி.த்தலைவிழுத்தண்டினாரும் வேறு இலரும் மிக்க 
மூதியராய் இருந்தனர். முதுமையிலும் கழிர்கு இளமைப ற்றி அவரை 
யுள்ளிட்ட சான்றோர் வளமையுறப் பேசுவது எல்லோர்க்கும் இன் 
பத்தை யுண்டுபண்ணிற்று. முடிவில் ஈம் தொடித்தலை விழுத்தண்டிஞர் 
இளமைச் செய்கைகளை ஒரு வகையால் கொகுத்துரைப்பாராம், மறை 
யம் மாயமும் அறியாத இளையரொடு கூடி நீமிற பாவை வைத்து விகா 
யாடியதும், நெடுநீர்க் குட்டங்களிற் குதித்து மணல் காட்டி மகிழ்ந் 
தீதும், பிறவும் கூறி, “இத்தகைய இளமை இப்போது எங்கோ சென்று 
ஒனிர்துவிட்டத; இப்போது அது கழிந்துவிடவே, மேனியில் ஈடுக்க 
மூம் இருமல் கலர் சொல்லும் தண்டுன்றி யல்லது நடவாத தளர்ச்சியு 
முடைய முதியராயினோம்; யாம் இப்3பாது இளமையை நிப்பின் 
நெஞ்சில் இரக்கமுண்டாகிற த”? என்பவர் இதனை யய ஒரு பாட்டின் 
கண் வைத்துப் பாடினார். அப் பாட்டே இது, இதன்கண் தாம் கைக் 
கொண்டு செல்லும் தண்டினைத் “தொடு த்தலை விழுத்தண்டு'' என்று 
சிறப்பித்த ஈலங்கண்ட சான்றோர். இவரைத் * தொடித்தலை விழுத் 
திண்டினா்'' என அமைக்கலுற்றனர். அது பெரு வழக்கானமையின், 
அவரது இயற்பெயர் மறைந்து போயிற்று.



ஆசு புறகானூறு 

இனிநினைம் இரக்க மாகன்று இணீமணற் 

செய்வுறு பாவைக்குக் கொய்பூத் தைஇத் 

தண்கய மாடு மகளிரொடு கைபிணைந்து 

தழுவுவழித் தழீஇ.ச் தூங்குவழித் தூங்கி 
இ மறையென லறியா மாயமி லாயமொ 

டுயர்சனை மருதத் துறையுறத் தாழ்ந்து 

நீர்சணிப் படிகோ டேறிச் சீர்மிகக் 

கரையவர் மருளத் திரையகம் பிதர 

கெடூரீர்க் குட்டத்துத் துடுமெனப் பாய்ந்து 

௧௦ குளித்துமணர் கொண்ட கல்லா விளமை 

அளீதோ தானே யாண்டுண்டு கொல்லோ 

தொடித்தலை விழுத்தண் டூன் றி ஈடுக்கும் 
றிருமிடை மிடைந்த சிலசொற் 

பெரும தாளரே மாகிய வெமக்கே, 

திணையும் துறையு மலை. அவளைத் தொடித்தலை விழுத்தண்டிரர் பாடியது. 

உரை: இனி கிளைந்து இரக்கமாகின்று - இப்பொழுது 

நினைந்து இரக்கமாகாகின்றது; இணி மணல் செய்வுறு 

பாவைக்கு - செறிந்த மணலிடதுதுச் செய்யப்பட்ட வண்டதி 

பாவைக்கு) கொய்பூதீ ),கஇ-பறிக்கப்பட்ட பூவைப் பறித்துச் 

சூடி) தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து - குளி த 

இபாய்கையின்௧ண் விகயாடூம் மகளிரோடு கை Cars Bl; 

குழூவு வழித் தழிஇ - அவர் தழுவினவிட,த்ேத தழுவி) தூங்கு 
வழித் தூஙகி-அசைந்தவிடக்2க அசைந்து; மறை எனல் 

அறியா மாயமில் ஆயமொடு-ஓளிததுச் செய்யும் அஃகுறியாக 

வஞ்சனையில்லாக இளமைக் தருடனே கூட) உயர்சினை மருகும் - 

உயச்க்கு கோடுகளுடைய மருஇனது); துறையுறக தாழந்து - 

துறையிலே வந்து உறத் தாழ்ந்து; நீர் ஈணிப் படி. கோடு ஏறி - 
நீர்க்கு ௮ண்ணிதாகப் படிர்ச கொம்பிலே யேறி; சீர் மிக - அழகு 
மிக; கரையவர் மருள -சரையிடத்து கிற்போர். வியப்ப; 

இரையகம் பிதர - திரையிடத்துத் இவலையழ; கெடு தீர்க 

குட்ட,த்துக் துடும் எனப் பாய்ந்து குளித்து-அழ.க்தான் 
கெடிய நீரையுடைய மடுவின்கண் துடுமென் அறாலிப்பக குதித்து 
மூழ்கி) மணல் கொண்ட கல்லா இளமை - மணலை முகந்து 

காட்டிய கல்வியில்லாத இளமை ௮ளிது - இரங்கத் தக்கது; 

யாண்டு உண்டு கொல்லோ - அவவிளமை எவ்விதக் துண்டு. 

கோல்லோ; கொடிக்தலை விழுச் தண்டு ஊன்றி - பூண் Or ims



மூலமும் உரையும் ௯௫ 

செலையையுடைய பரிய தண்டுக்கோலை ன்றி, நடுக்குற்து- 
களச்க்கு; இரும் இடை மிடைக்த - இருமல் இடையே நெருங் 
கின; கில சொல் பெரு மூகாளரேம் ஆகிய எமக்கு - Aw 
வரர் க தையையுடைய பெரிய ம துமையையுடையேமசசய 
எங்களுக்கு; ot - 

எமக்கு இளமை யாண்டுண்டு கொல்லோ; அதுதான் இரங்கத்தக்க தெனகச் கூட்டுக, இளமை கழிந்து இரங்கிக் கூறுதலான் இதுவும் கையறு நிலையாயிற்று. 

மறஹையென வறியார்?” ஏன்று பாடமோதுவாருமுளர்,. 

விளக்கம் ண தொல்காப்பிய வுரைகாரரான பேராசிரியர், இளீவ௪ லென்னும் மெய்ப்பட டுக்கு இதன யெடுத்துக்காட்டி, “தன்கண் தோன்றிய கூரப்புப் பொருளாக இனிவரல் பிறந்தது; என்னை, இளமைக் காலத்துச் செய்தன செய்யமாட்டாது இனிவர்தனம் இக் காலத்து என்றமையின்”! (தொல், மெய். ௬) என்பர். ஈச்சினார்க்கினியார். “மிர் தோர் ஒழிந்தோர்க்குக் காட்டிய மூ. துமை”! (தொல். புறத். ௨௪) யென் ui. பாவை, வண்டற் பாவை. **இிறுவி ஞாழல் தேன்றோய் ஒள்ளிணச், நேரிழை மகளிர் வார்மண லிழைத்த, வண்டமர் பாவை வனமுலை முற்றத், தொண்பொறிச் சுணங்கின் ஐதுபடத் தாஅம்? (௩ம். ௧௯௬௧) எனப் பிறரும் கூறுதலாலறிக, மறைப்பறியாதவழி மாயமும் இல்லை யாதலரல், “மறையெனலறியா மாயமில் ஆயம்?” என்றார். ஆயம், ஈண்டு இளைய மைந்தர் மேற்று. இரும், இருமல். 

  

௨௪௪. கையறுநிலை 

ஒருவன் தான் உறுகின்ற துன்பத்தை மான் கலை ஒன்று எய்தி வருந்துவதுபோல இப் பாட்டைப் பாடியுள்ளான். இப்பாட்டு முழுதும் கிடைத்தில.து; பாடினவர் பெயரும் பாடப்பட்டோர் பெயரும் தெரிய வில்லை. உரையின் இறுதிப்பகுதி கடைத்திருக்கற து, ஆகவே, உரை காரர் காலத்தே செம்மையு ற இருக இப்பாட்டு, தமிழன் அறிவறை போடத் தன் தமிழின்பால் Dov weir Ion Bis காலத்தே, தன் உருவம் சிதைந்து அழிஈது போயிற்று, இன்றும் அதுவே நிலை, 

பாணர் சென்னீயும் வண்டுசென் ஹாதா 
விறலியர் முன்கையுக் தொடியிற் பொலியா 
இரவன் மாக்களஞம்............. 

தினையும் துறையு மலை. 

உரை: பாணர் சென்னியும் - பாணர்களுடைய Bera, we; வண்டு சென்று ஊகார - வண்டுகள் படிந்து காதூதுவதொழிக் கனு; விறலியர் மூன்கையும் - விறலியருடைய முன்கைகளும்; தொடியின் பொலியா - கொடி.யணிந்து விளவ்குவ கொழிக்கண; இரவன் மாக்களும் - இரவலர்களும்......



௯௮ Lf DBF OT 

மூசுக்கலையினீக்குகற்கு இரலையென விசேழி.த்தனர்...சாசலென் 
பது இன்னாதாகலின் பெரும் பிறிதாயின்றோ என்றான். தானுறுன் ற 
துன்பத்தைக் கலைமேல் வைத்துச் கூறியவாறு, 

விளக்கம் : தம்மைப் புரப்பவர் இனிய செவ்வியராகிய apt, 
பாணர் தம் சலையிற் பூக்களைச் சூடி. யின்புறுவர். அப் பூவின் தேனடி. 
வண்டுகள் சென்று படிந்து ஊதும், விறலியரும் தம் மூன் கையில் 
தொடியணிந்து விளங்குவர். பாணர் முழலியோரைப் பேணும் தலை 
மகன் துன்புற்றாணாக, அதனால் கையறவுற்ற சான்ஜோர் ரவர், 
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்....றாதா, விறலியர் மூன்கையும் 
தொடியிற் பொலியா, இரவன் மாக்களும்...... ” என்று பாடியுள்ளார். 
பரிசில் பெற்ற பாணர் புறப் பூக்களைத் தலையிலளிந்து வாயில் வருந்தி 
ணுண்ட கள் மணங்கமழ் வருங்கால் வண்டு மொய்த்தரற்றுமாகளின், 
அக்கிலையைப் பிறர், “கண்டோர் மநஞம் வண்டு சூஜ்சிலை'! (பெருக. 
௧௭.) என்பர்; அந்நிலை கழிர்சமை குறித்து நிற்றலின், “பரணர் சென்னி 
யும் வண்டு சென்று ஊதா”' எனருர். பாணர்க்குத் தாமரையும் விறலி 
யார்க்குக் தொடி முதலிய இழையும் பரிசிலாகத் தரப்படும். கையறவு 
எய்துங் காலத்து மகளிர் தொடி. கழித்து வருந்தும் நிலைமை விளங்க, 
“விறலியர் முன்கையும் தொடியிற் பொலியா”? என்றார்; “சொடு.கழி 
மகளிரின் தொல் கவின் வாடிப், பாடுகர் கரிம்பும் muds ner Sar?’ 
(புறம்.௨௩௮) என்று பிறரும் கூறுசல் காண்க. இப் பாட்டின் சகைக்க 
பகுதியில், கலையாகிய இரலையொன்று காட்டில் பெருந்துன்பமு றுகுலைக் 
கண்டு அதன் துன்ப நிகழ்ச்சியைக் குறித்துப் பாடியுள்ளார். அப்பகுதி 
கிடைத்திலது. அதன்கண் கலையென்று வாளரகூறாது, கலையாகிய 
இரலையெனக் கூறியுள்ளார். அதற்கு விளக்கம் கூறுலுற்ற உரைகாரர், 
“முசக்கலையினீக்குசற்கு இரலையென விசேடித்தார்'' என்று உரைத் 
அள்ளார். அப் பகுதியில் ஓநவன் கலைமான் உற்று துன்பம் கண்டு 
கூறுபவன் அதன் காதற் பிணையரகிய மான் இறக்துபோயிழ்றுப் 
போதும் என ஐயுற்று, அவ்வாறு கூறாது “பெரும் பிறிதாயின்றோ' என்று இசைத்துள்ளான். அதுகுறித்து விளக்கம் கூறவந்த உரை 
காரர், :சாகலென்பது...... என்றான்'' என்று கூறுகின்றார். இப் 
பாட்டு முழுவடிவும் காண்டற்குரிய நற்பேறு மக்கு இல்லை. 

௨௪௫, சேரமான் கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய மாக்கோதை 
கோட்டம்பலமென்பது சேரகாட்டூர்களுள் ஒன்று, இக்கோட்டம் பலம், இப்போது அம்பலப்புழை யென்னும் இடமாகும்; கடற்கோட்டில் உள்ள அம்பலமாதலின், இது கோட்டம்பலம் எனப் பண்டை நாளில் பெயர் பெற்றுப் பிற்காலத்தே அம்பலப் புழமையென மாறிழற்ருதல் வேண்டும்; இன்றும் இது தொன்மைச் சிறப்புடைய ஊராரகவே விளங்கு வதும், இப்பகுதியில் மாக்கோதை மங்கலமென ஒர் ஊர் இருப்பதும் இக்கருத்தை வலியுறுத்துகின்றன. இது இல ஏடுகளில் கூத்தம்பலம் எனப் பாடம் வேறுபடுகிறது, சேரநாட்டில் பல கூத்தம்பலங்கள் உள்ளன. கூத்தம்பலமென்பதே பாடமாயின், இறைவன் கோயில்களிழ் காணப்படும் இக்கூத்தம்பலங்களுள் இன்றிலிரு்து இம் மாக்கோதை துஞ்சீனான் எனக் கோடல்வேண்டு2, திருவாங்கூர் நாட்டு அரிப்பாடு முதலிய இடங்களில் கூத்தம்பலல்கள் இருந்திருக்கின்றன என அந் நாட்டுக் கல்வெட்டறிக்சைகள் (71. &, 8,761. Vt 071927, ஐ. 95) கூறு



மூலமும் உரையும் ௬௪ 

ன்றன. 3சரமான் மாக்கோகை தன் இறு ஈவில் இக்கோட்டம் 
பலத்தில் இருர்து இறம்கான். அதனால் அவனைச் சான்றோர் சேரமான் 
காட்டம்பலத்துக் துஞ்சிய மாக்கோதை என வழங்குவாராயினர், 
இவன் பானைவி பெருங்கோப்பெண்டு என்பவள் இவனுக்குப் பேரிள 
மைப் பருவமெய்து மூன்பே இறந்தாள். அவள் பிரிவு மாக்கோதையின் 
மனதீதே பெருந் அயரத்தை விளைவித்தது. அவளது உடலம் சமத்தில் 
மூட்டிய எரியில் பெற்று கரிவதாயிற்று, அதனை மாக்கோதை தன் 
கண்களால் கண்டான். அவள்பால் மான் கொண்டிருந்த காதலை 
கினைதச்தான்; அவள் பிரிந்தால் தானும் உயிர் பிரிவசாக எண்ணிய 
காதல்கிலை அவன் கருத்தில் தோன்றிற்று, அதனை உடனிருந்து சான் 
றோர் குறிப்பால் உணர்ந்து வேந்தே, காதலிபால் கொண்ட “காதவி 
அம் காடு காவலை மேற்கொள்வதால் உளதாகும் கடமை பெரிதாகும். 
கடமையின் சிறப்பு நோக்காது, காதல் வாழ்விற் பிரிவால் உளதாகும் 
துன்பம் மிகவும் பெரிதெனச் சிறப்புற கோக்கி அதற்கு இரையாஇ 
உயிரிழப்பது ஈன்றன்று'' எனத் தெளிவித்தனர். காதலி யிறப்பின் 
காதலம் குண்டாகும் துன்பம் மிகப் பெரிதாம் என்றதை மறுப்பான் 
போல், “எத்துணைப் பெரிதாகத் தோன்றினும் காதல் நோய், அத்துணை 
வலியுடையதன்று, இசோ, என் சகண்ணெ.தஇரே என் ஆருயிர்ச்கா தலி 
இறந்தாள்; அவள் உடலும் இயில் மாய்ந்தது, இதனைக் தண்டு வைத் 
அம் யான் இன்னும் உயிர் வாமாரின்றேன்; இதன் பண்பை என்னென் 
பது என்று உரைப்பானாய் இப் பாட்டினை நெஞ்சுருப் பாடினான். 

யாங்குப்பபரி தாயினு கோயள வெனைத்தே 
உயிர்செுக் கல்லா மதுகைத் தன்மையிற் 
கள்ளி போகிய களரியம் பறந்தலை 
வெள்ளிடைப் பொத் இய விகவிற கீமத் 
தொள்ளழம் பள்ளிப் பாயல் சேர்த்த 
ஞாங்கர் மாய்ந்தனள் மடந்தை 
தன்னும் வாழ்வ லென்னீகன் பண்பே. 

திணையும் துறையு மலை. சேரமான் கோட்டம்பலத்துத் துத்ரிய மாக்கோதை தீன் பெருங்கோப்பெண்டு துதசியகாலர் சோல்லீய பாட் — 

ஐ 

உரை : யார்கு பெரி. தாயினும்-எப்படி.ப் பெரி காயினும ; 
நோய் அளவு எனைத்து - யானுறற கோயினது எல்லை எவ்வள 
வாயிற்று; உயிர் செகுக்கல்லா ம்றுகைகுது அன்மையின். எண் 
னஇயிரைப் போக்கமாட்டாகு வலியை புடை கு கல்லாமையால்; 
கள்ளி போகிய களசியம் பறந்குலை - கள்ளி வரப்பட்ட பூறக 
காட்டுள்; வெள்ளிடைப் பொத்திய - வெள்ளியில் மேட்டிய/ 
விளை விறகு ஈமத்து - யை விகக்கும் இறிய விறகையுடைய 
படுக்கையின்கண்) ஒள்ளழல் பள்ளிப் பாயல் சேர்தது _ ஒன்னிய 
அழலாகிய பாயலின்௧ண்ணே பொருந்தப் பண்ணி; ஞாங்கர் 
மாய்க்கனள் மடக்தை - Gia ve dCs போயினாள். மடவாள் ; 
இன்னும் வாழ்வல் - அவள் மாயவும் இன்னமூம உயிரிருந்து 
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வாழ்வேன்; இ.,கன் பண்பு என் - இவவுலகியற்கை இருர்தவசனு 
என்னோ? எ று. 

எனைத் தென்றது, உயிரைப் போக்கமாட்டாமையின் நோயை 
இகழ்ந்து கூறியவாறு, பாவை சேர்த்தி யென்றோதி அவளுடம்பை 
அழகு படப் பள்ளியுட் கிடத்தி யென்றுரைப்பாருமுளர். உயிர்செகுக் 
கலாமைச்குக் காரணம் மதுகையுடைத்தல்லாமையென வுணர்க, 
பாயல் சேர்த்தி இன்னும் வாழ்வல் என இயையும், சேர்த்த எனத் 
திரிப்பினு மமையும். ஞாங்கர் மாய்ர்கனளென்பதம்கு என்னை நீத்து 
மூன்னே இறக்தாளென்றுமாம். 

விளக்கம் ; யாங்குப் பெரிதாயினும் என்றதற்கு ஒருவற்குத் தன் 
காதலியால் உண்டாகும் காதல் மிக்க பெருமையுடையதெனினும் என் 
றும், நோய் என்றதற்குக் காசலையுடைய காதலி யிறப்பின் உண்டாகும் 
நேரய் என்றும் உரைப்பினும் அமையும். காதல் வாழ்வின் மாண்பை 
*விரிதிரைப் பெருங்கடல் வளைஇய வுலகமும், அரிதுபெறு சிறப்பின் 
புத்தேணாடும், இரண்டும் தாக்கின் சீர்சா லாவே”'' (குறுஈ். ௧௦௧)என்று 
சான்றோர் கூறுதல் காண்க. 

  

௨௪௬. பூநபாண்டியன் தேவி பெருங்கோப்பெண்டு 

பாண்டி நாட்டின் வடவெல்லைப் பகுதியாகிய ஓல்லையூர் நாட்டைச் 
சோழவேர்தர் கைப்பற்றிக் கொண்டதனால் பாண்டியர் குடிக்குண்டா 
இய சிறுமையைச் சோழனோடு பொருது வென்று போச்கிய பெருமை 
யுடையவன் பூதபாண்டியன. அதனால் அவன் ஒல்லையூர் தர்த பூத 
பாண்டியன் என்றும் சான்றோரால் பாராட்டப்பெழ்றான். அவன் பெயர் 

இன்றும் நினைவுறுமாறு காஞ்சில் நாட்டில் பூதபாண்டி யென்ற பெய 
ருடையதோர் ஊர் உளது. செந்தமிழ்ப் பாண்டிநாட்டில் சிறப்புற அரசு 
செலுத்திய பூதபாண்டியன் இறக்தானாக, அவன் மனவி பெருங்கோப் 
பெண்டென்பாள், தீப்பாயக் Eh eps. அவள் மண்ணாளும் வேந் 
தர்க்குக் கண்ணென்று ஓதப்படும் அரசியல் நீதிகளை ஈன்கு பயின்றவள்; 
மூதில் மகனாதலால் மறத்திலும் வாடாத மாண்புடையள். பூதபாண்டி 
யனுக்குப்பின் பாண்டிகாட்டைக் காக்கும் பண்புடைய வேக்தகர் இன் 
'மையின, அரசியற் சுற்றத்தாராகிய சான்றோர் பலர் அவளை வேண்டித் 
இப்புதாது அரசுகட்டிலேமி ஆட்சிபுரியுமாறு வேண்டினர். அவர் உரை 
நாட்டு மக்களின் கலம் குறித்து ஈவிலப்பட்டது. ஆனால், பெருங்கோப் 
பெண்டோ அதனை அவ்வாறு கோள்ளாது, தன் காதலன் உயிருடன் 
தன்னுயிரை ஒன்றுவித்து மறுமையிற் பிரிவலாக் காதல் வாழ்வு தனக் 
குண்டாகாவாறு விலக்கும் விலக்குரையாகக் கருதினாள்; விலக்குண்டு 

உயிர்வாழக் கருதின் கைம்மைநோனபு மேல்கொண்டு துன்புறவேண்டி. 
பிருத்தலையும் எர தாக்கிப் பார்த்தாள். அ௮ற்றாமை மீதூர்ச்தத; பலவாறு 
வேண்டி நிற்கும் சான்றோர் பால் வெகுளியும் மிக்கெழுர்தது. அந்த 
வெகுளியுரை கண்ணீர்சோரக் கதறி நிற்கும் அவள் வாயினினறும் ஒரு 
பாட்டாய் வெளிவந்தது, அதுவே இப்பாட்டு. 

பல்சான் நீர பல்சான் B37 

செல்ெனச் சொல்லா தொழிகென வீலக்கும் 

பொல்லாச் சூழ்ச்சிப் பல்சான் நீரே
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அணில்வரிக் கொடுங்காய் வாள் போழ்ச் திட்ட 
க காழ்போ னல்விளர் ஈறுகெய் தீண்டா 

தடையிடைக் கடந்த கைபிமி பிண்டம் 
வெள்ளெட் சாம்தொடு புளிப்ெெய் தட்ட 
வேளை வெந்தை வல்சி யாகப் 
பரற்பெய் பள்ளிப் பாயின்று வதியும் 
உயவற் பெண்டிரே மல்லை மாதோ 
பெருங்காட்டுப் பண்ணிய கருங்கோட் கமம் 
அமக்கரி தாகுக இல்ல வெமக்கம் 
பெருந்சோட் கணவன் மாய்க்சென வரும்பற 
வள்ளித மவிழ்ந்த சாமரை 

கடு ஈள்ளிரும் பொய்கையும் Buy Bor 593 9. 
திணை: அநு. துறை: ஆளந்தப்பையுள். பூதபாண்டியள் தேவி பெருங் 

கோப்பெண்டு நீப்பாய்வாள் சொல்லியது. 

  

ஆனந்தப் பையுளாவது; **விழுமங் உர வேய்தீதா சரிவை, கொழு கன் வீயக் குழைந்துயங் கின்று! (பு. வெ, மா. சிறப், பெரது, ௧௩) 
உரை: பல் சாண்டிரே பல் சாண்சிீரே . புல சான் றவிரே பல சான்றவிரே; செல்க எனச் சொல்லாது - நின் தலைவனோடு இறப்ப ரீ போ என்னு கூறுது; ஒழிக என விலக்கும் - அதனைத் 

தவிர்க என்று சொல்லி விலக்கும்; பொல்லாச் சூழ்ச்சி பல் சான்நீரே . பொல்லாத விசார கதையுடைய பல Sir aor Maw BT; அணில் வரிக் கொடுஙகாய் வாள் போழக்இட்ட காழ்போல் - 
அணிலினது வரிபோலும் வரியையுடைய வளைக்க வெள்ளரிஃ காயை அரிவாளால் fle De coe விைபோன்ற; ஈல் விளார் BM 6 இசண்டாது - கல்ல வெள்ளிய கறிய கெய் Serra; அடையிடைக கடக்க கைபிமி பிண்டம் - இலையிடையே பயின்ற கையாம் பிழிந்து கொள்ளப்பட்ட கீர சோறு ச் இரஞடனே; வெள்ளெள் சாக்காடு - வெள்ளிய எள்ளரைக்கு விழுதுடனே; புளி பெய்து அட்ட வேகா வெக்க - புளி கூட்டி யடப்பட்ட வேளையிலை வெந்து வேவையுமாகிய இவை; வல்சியாடி _ உண வாகக்கொண்டு; பரல் பெய் பள்ளி பருக்கைகளாம் படுக்கப் பட்ட படுக்கையின்கண்; பாய் இன்று வதியும் - பாயுமின்றிக் கடக்கும்; உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம்-கைமமை கோன்பால் வருந்தும் பெண்டிருள்ளே மல்லேம் யாம். பெருங்காட்டுப் வ்ண்ணிய கருவ்பிகாட்டு ௪மம்-புறங்காட்டின்கண் உண்டாக்கப் பட்ட கரிய முருட்டால் அடுக்கப்பட்ட பிணப்படுக்கை;. தமக்கு அரி.தாகுக - உங்களுக்கு அரி தாவ காகுக, எமக்கு ஏம்.
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பெருந்கோள் கணவன் மாய்ந்தென - எமக்கு எம்முடைய 
பெரிய தோலாயுடையனாகிய கொழுகன் QOS BUCA CYB = 
அரும்பு ௮ற வள்ளிகுழ அவிழக் கு தாமசை - முகையில்லையாக, 
வளவிய இகழ மலர்க்க தாமரையையுடைய/ கன்ஸிரும் பொய் 
கையும் - கீர் செியக பொய்கையும்) இயும் ஐர் அற்று . யும் 
ஒரு தனமைகுது? எ-று. 

தில் விழைவின்கண் வக்ழது. எமக்குப் போய்கையும் இயும் ஓரு. 
தன்மைத்து, நுமக்கு அரிதாகுக எனக் கூட்டுக, 

விளக்கம் : பல குணங்களால் மிறைந்தமைர்சவராதலின் “புஸு 
சான்றவீரே'' என்றுரைத்தார். பன்பைட, அமைந்த குணங்கண்போனின் 
௮௮. கைம்மை மேற்கொண்டொழுகும் மகளிரை, “உயவற்பெண்டிர்!! 
என்றாள். கண்ணகியார், “இன்புறு தத்கணவ ரிடரெரி யகக£ம்கத், 
துன்புறுவன நோற்றுத் தயருறு மகளிரைப்போல், மன்பதை யல் 
தூற்ற மன்னவன் தவறிமைப்ப, அன்பனை யிமந்தேன்யான். அவலஙற் 
கொண் டழிவலோ'? எனறும், துயருறு மகளிரை, BIE MIG ந றயூம் 
இத் துயருறு மகளி'' ரென்றும், கைம்மைகூர் திறைகூம்கும் கவலைய 
nach” ரென்றும் இகழ்ந்து கூறுதல் (கலப், ௧௮: ௩௪-௪௫.) காண்க. 
சுகோட்டை மூதுகாடென்றலும் பெருங்காடென்றலும் வழக்கு. அற் 
றென்பதனைப் பொய்கைக்கும். இக்கும் தனித்தணி கூட்டி மூடிக்க. 
ஆனந்தம், சாக்காடு; பையுள்-௮து காரணமாகப் பிறக்கும் துன்பம். 

  

௨௪௭. பூதபாண்டியன்் தேவி பருங்கோப்பெண்டு 

பூதபாண்டியன் இறம்மபோது அவன் தேவி இப்புகுர்தாளாக, ஆங் 
கிருந்த சான்றொர்களுள் மதுரைப் பெராலவாயாரென்னும் சான்றோ 
ரும் ஒருவர், மதுரையில் உள்ள சொக்கப்பெருமான் திருக்கோயிலுக்கு 
ஆலவாய் என்பது பெயர். அனால் அங்கே எழுஈ்தருளியுள்ள இறை 
வளை ஆலவாயார் என்பதும் வழக்கம். 365s SauQuuyr இந்தச் 
சான்றோருக்கும் பெற்றோரால் இடப்பட்டுள்ளது. சான்றோ ராகிய 
பேசாலவாயார், மதுரையை, :“மலைபுளை நெடுஈகர்க் கூடல்!” எனறும், 
பாண்டியனை, “Cures கொற்கைப் பொருகன், வென்வேல், கடும் 
பகட்டியானண நெடுந்தேர்ச்செழியன்'? என்றும் பாராட்டிப் LIF LY LOT 
ளார். இவர் பூதபாண்டியன் தேவி பெருங்கோப்பெண்டு தீப்புகுச்சளை 
நேரிற் கண்டவர். அக்காட்சி அவர் கெஞ்சில் நன்கு பதிந்திருந்தது. 
அதை அவர் இக்க அழகிய பாட்டின்கண் *பெருங்கோப்பெண்டு ப் 
பாப்ரீதவீடம், காட்டிடத்தே காடுகிழாள் கோயிலுச்சு மூன்பாகும்.. 
கோயில் திருமூன் அரசமாதேவி இப்புருத.ற்குச் தீ மூட்டப்பட்டிருக் கு; 8 sag எரியத் கொடங்யெதும், அவள் கீராடிக் ge. GEL 
பிழிந்துகொண்டு புறங்காட்டை கோச்கி வந்தாள். சன் பெருமைக் 
கண் கணவனாகிய பூதபாண்டியன் சிறிதுபோது பிரியினும் பிரிவா ம் 
ருது வருந்தச் ல்பினனாகிய அவள் *தனித்துப் புறஙகாடு நோக 
நடந்தது காண்பாரீம்கு மிக்க வருத்தத்தைத் Bhs Gl. பு௰ங்காட்டில் 
காடுகிழான் கோயில் இருமுன் றிலில் எரிக்துசொண்டிருந்த இயை, நீரி 
அளிக்கும் wish மூகுஇடத்தே. இடர்தசையக் கண்களில் kr 
பெருகச் சொரிய வலம் ord gn பின்பு தியுட்குளித்து மாண்டாள்”?, 
என்று இசைக்அுள்ளார். கா 
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யானை தந்த முனிமர விறகற் 
கானவர் போ த்திய ஜெலிதீ விளக்கத்து 
மடமான் பெருகிரை வைகுறுயி லெடுப்பி 
மக்இ சீக்கு மணங்குடை முன்றிலின் 

இ நீர்வார் கூந்த லிரும்புறம் தாழப் 

் பேரஞர்க் கண்ணள் பெருங்காடு கோக்கித் 
தெருமரு மம்ம தானேதன் கொழுநன் 
முமவுகண் டுயிலாக் கடியுடை வியனகர்ச் 

சிறுகனி தமிய னாயினும் 
௧௦ இன்னுயிர் நடுங்கு னிளமைபுறங் கொடுத்தே. 

திணையும் துறையு மலை. அவள் தீப்பாய் வரைக் கண்டு துரைப் பேரால 
வாயார் சொல்லியது. 

உரை: பானை அம்த முளி ஷ்தூல் - யானை கொண்டு 
வரப்பட்ட உலாகத மரத்து விரகால; கானவர் மிபொ.துஇய ஜெலி 
கீ விள்க்ககது- வேடர் மூட்டபபட்ட கடைந்து கொள்ளப்பட்ட 
எசியாகய விளக்கின் து ஓனியின்கண்,; மடமான் பெரு திரை - 
'உடவிய மானாகிய பெரிய நிரை; வைஞு துயில் எடுப்பி - வைகி 
உறக்ககைை எழுப்பி; மந்தி சிக்காம - மந்து ஆரர்க்கும்; அணப் 
மூடை. முன்றிலில் - அணவுமட கு தேவியுடைய முறறத்து; 
நீர் வார் ia GR இரும்டு,றம் காழ-டீச் வடிர்க மயிர மிகக புறகுஇல் 
Pip; பேரஷர்க்கண்ணன் - பெரிய அதுன்பமேவிய கண்ணை 
புடையளாய்;  பெருச்க௱டு கோக்கித் தெருமரும் - புறங்காட் 
டைப் பார்கிதுு கான சுழலும்; நண் கொழுநஈன்- நன் கதலைவண்; 
முூழவுகண guise - முழவினாது. சண் மார்சசளை UfOOT T 5; 
ஈடியுடை வியனாகர் சிறுமி தமியளாயினும் - காவலையுடைய 
அகலிய கோயிலுள் Mau சிறிதுபொழுது தனிக்கிருப்பினும்; 
இன்னுயிர் நடுங்கும் தன இளமை புறங்கொடுத்து - இனிய 
உயிர் களரும, தன் இளமை புறங்கொடுத்து; எ. று. 

ன சோடி யான் அகுற்கு அஞ்சி ஈடுங்குதல்......இளமை புறங்கொடுத் 
அப் பெருங்காடு கோக்கித் தான் தெுமரும் எனக் கூட்டுக. அம்மா 
அசை, 

விளக்கம் : காட்டில் வெட்டி வீழ்த்தப்பட்ட மரங்களைப் பழகிய 
யானைகளைக் கொண்டு கொணர்விப்ப து இன்றும் நிகழும் நிகழ்ச்சி, இ 
விளக்கதிதின்கண் மானிரை அுயிலுவது இயல்பு; பிறரும், “சிறுதலை 
ஈவ்விப் பெருங்கண் மாப்பிணை, அர்த யந் சண ரருங்கட ஸிறுக்கும், 
மத்தி விளக்கில் தஞ்சும்'! (புறம். ௨) என்பது காண்க. அணங்கு - 
அணங்குடைய தேவி, மூழவினளை இடையருது இசைத்தலால் சூடேறிக் 
கிழியாதபடி மார்ச்சனையை ஈரப்படுத்துதலால், முழவுகண் துயிலா 
என்றதம்கு “மூமவினது கண் மார்ச்சனையுலராத'? என்று உரை கூறப்



௧௦௨ புறகானூறு 

பட்டது. படவே. முழவு எப்போதும் மூழங்கக்கொண்டிருக்கும் என் 
பதாம், இளமைக்குப் புறங்கொடுத்தலாவது இளமை யுணர்ச்கட்சூ, 
அடிமையாய் உணர்வு மடிர்தொழுகுதலெனக் கொள்க. காதலனொழு 
கூடி யுறையும் நலங்கனிந்த இளமகளிர்க்குப் பிரிவினும் துன்பக்தரு 
வது பிறிதில்லை. “இன்னாது இனனில்லுரர் வாழ்தல் அதனினும், 
இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு!” (குறள். ககடு௮) என்று சான்றோர் 
உரைப்பது காண்க. 

௨௫௪௮, ஒக்கூர் மாசரத்தலுர் 

ஒக்கூர் என்ற பெயருடைய ஊர்கள் சோழ நாட்டிலும் பாண்டி 
காட்டிலும் உள்ளன. மாசாத்தன் எபப௮ இவரத: இயற்பெயர். மாசாத் 
தியார் என்னும் சான்றோர் ஒருவரும் இஸ்வூரில் தோன றியிரும்தீருக் 
கிருரீ. சாத்தனார் பாடிய பாட்டுக்கள் ஏனைத் தொளக நூல்களிலும் 
உண்டு. கிறப்புடைய ஏன் கொழுநன் மாம்ந்தானாக, ஓடு வன் மனைவி 
உடனுயிர்விடுதகலை மேற்கொள்ளாது கைம்மை நோன்பினை Cup 
கொண்டொழுகலானாள். அதனால் மறுபிறப்பில் தன் காதலையே 
கூடிவாழும் வாம்ச்கையெய்தும் என்பது கழுத்து. இதனை மணிமேகலை 
பாசிரியர், “அன்பரோடு உடனுறை வாழ்ச்கைச்கு கோற்று உடம் 
படுவர்”! (மணி. ௩: ௪௬-௭௪) எனபது காண்க. இக் கைம்மை மகன் 
ஒருகால் ஆம்பலை நோக்கினாள், இளமைச்காலத்தல் அந்த ஆம்பல் 
தழை தொடுத்தணிதற்குப் பயன்பட்ட தும், கைம்மைக் காலத்தில் 
புல்லரிசி யுதவுவதரயதும் சண்டு வருர்தக் கூறினாள். அக் கூற்றை 
மாசாத்தனார் இப்பாட்டினகண் ஈமக்குரைக்கெமுர். 

அளிய தாமே சிறு9வள் ளாம்பல் 

இளைய மாகத் தழையா யினவே, இனியே 
பெருவளக் கொழுகன் மாய்க்தெனப்பொழுதுமறுத். 

தன்னா வைக லுண்ணும் 
@ அல்லிப் படூஉம் புலா பினவே, 

fom: அது, துறை: தாபத நீல......... ஓக்கூர் மாசாத்தஜர் பாடியது. 

தாபத நில் யாவது “குரூந்தலர்க் கண்ணிச்கொழமுகன் மாய்கீதெனச்.. 
கருந்தடங் கண்ணி கைம்மை கூறின்று”' (பு. மா, சிறப், பொது. ௪) 

உரை: அனிய Amy வெள்ளாம்பல் - இரங்கககக்கன 
சிறிய வெளிய ஆம்பல்; இலாயமாக- அவை தாம் யாம் Bor Gus 
மாயிருக௪;. கழையாயின - முற்காலக்துத் தழையாயு கவின; 
இனியே - இக்காலத்து; பெருவளக் கொழுகன் மாய்க்தென - 
பெரிய செல்வக்தையுடைய கலைவண் இறக் தானாக; பொழுது 
மறுத்து - உண்ணுங்காலை மாறி; இன்னு வைகல் உண்ணும் - 
இன்னாத வைகும் பொழுதின்ஈண் உண்ணும்; அல்லீப்படூஉம். 
புல்லாயின - தம் அல்லியிட கீதுண்டாம்.. புல்லரிசியால் 
உகுவின; எ.று. து சா



மூலமும் உரையும் ௧௦௩. 

தாம் இன்புறுங்காலத்தும் துன்புறுங்காலத்தும் அணையாயு சவின 

வாதலான் அளியவாயினவென ஆம்பலை கோக்கிக் கூ.றியவாறுயிற்று, 

நெல்லலா வுணவெல்லாம் புல்லென்றல் மரபு. 

விளசுகம் : இளமகளிர் ஆம்பற் பூவாற்றொடுக்கப்பட்ட தழை 

யுடை யணிந்து தம்மை யழகு செய்துகொள்வது பண்டைகாளில் 

இயல்பு) ''அயவெள் ளாம்ப லம்பகை கெறிதமை இத்திக் கு.றங்கி 
னூழ்மா றலைப்ப வரும்?” (குறுந், ௨௧௬௩) என்று சான்றோர் கூறுதல் 

காண்க, புல்லரிசி யுதவுமாறு, *தொன்றுதா முடுத்த வம்பகைதி 
தெறியற், சிறுவெள் ளாம்ப லல்லி யுண்ணும், கழிகல மகனிர்'' (புறம். 
௨௮0) என வருவகனுலும் அறியப்படும். நெல்லரிசிபோற் பயன்படுவ 

தனைப் புல்லென்றதற்கேது கூறுவாராய், “*நெல்லலா........ மரபு? 

என்றார். 

௨௪௯. தும்பைச் சொகினனுக் 
தும்பை யென்பது இவரது ஊர் எனவும், சொகினன் என்பது: 

இவரது பெயரெனவும் கொள்க. அும்பையூர் “தொண்டை நாட்டுப் 
பையூரிளங் கோட்டத்துப் பட்டையகாட்டுத் தும்பையூர்'” (3௦1. பட 
Sulur. 15, என்றும், இருவேங்கடத்துக்கண் மையிலுள்ள இருச்சொகி 
லூர் (இருச்சானூர்) (க. 18, ௩௦, 452 ௦11044) சொடினனூரென் 
றிருந்து திருிச்சொகிலூரென மருவியிருக்க வேண்டுமென்றும், எனவே, 
இச் சான்றோர் தொண்டை நாட்டுச் சான்றோருள் ஒருவரமமென்றும் 
செந்தமிழ்ச் செல்வி (௨௩-௪௫, ௧௫௨.) யில் ஆராய்ந்து காட்டப்பட்டுள் 
ளன. சொகினன்-..சொ௫னம் (ிமித்தம்) கூறுபவன்; சொகனம் 
பிற்காலத்தே சகுனம் என மருவி விட்டது. 

இவர் பெயர் ஏடுகளில் தும்பி சொட௫ினணாரென்றும், தும்பைச் 
சொகினனாரரென்றும், தும்பி சோ€£ரனாரென்றும் காணப்படுகின் உன. 
நற்றிணையுரைகாரர், தும்பி சோகரனாரென்பசன் பொருள் விளங்கா 
மையால் தும்பிசேோர்சரனாரெனப் பதுப்பித்;காக வுரைக்கினறுூர்; தும்பீ 
சொகினன ரென்றே டாக்டர். ௨. வே சாமிநாதையர் சூறிக்கின்றார். 
சொகினஞார், சோட€ரனார் என்ற பாடங்களைக் காட்டிலும் சேோகரனார் 
என்பது விளக்கமாய் இருப்பது கண்டு முன்னைப் பதப்புக்கள் தும்பி 
சேர்்€ரனாரென்று கொண்டன; சங்கவிலக்கயப் பதிப்பாளரும் இப் 
பாடமே கொண்டுள்ளனர். “அம்ம வாழியோ மணிச்சிறைத் தும்பி? 

(குறுஈ். ௩௯௨) எனத் தும்பியைப் பாராட்டியும், “கொடியை வாழி 
தும்பி'! (ஈர். ௨௭௭) என அதனை நொந்தும் கூறியவாற்றுல் தும்பி 
யொடு தொடர்புடைய இவரது சொன்னலம், தும்பிசர் ரனார் என். 

பாடத்தை ஏற்றுக் கோடற்கு இடர்தந்து கின்றது. 

இச் சொ௫னஞனார் கணவன யிழக்கான் ஒருத்தி கைம்மை நோன் 

மேற்கொண்டு, அவனுக்கு உணவுப்டைப்பது கருதி ஒரு சிறிய இடத்தை 
ஆவின் சாணத்தால் மெழுகு தும், அக்காலை யவள் நெஞ்சு கணவனை 
கினைர்து கலக்கருறக் கண்ணீர் சொரிவதும் கண்டார். அதசீனை அவர் 
கணவனொடு கூடி வாழ்ர்ச காலத்துக் கண்டிருந்தோர் கூற்றில் வைத்து 
இடப் பாட்டைப் பாடியுள்ளார். இதன்கண் அவள் கணவன் அகன்ற 
காட்டுக்குத் தலைவன்; அவன் உயிர்வாழ்ந்த காலத்துப் பலரொடு சூழ 
விருந்துண்ணும் பரக்க இடமாயிருந்தது; இப்போது அவன் மேலுலகம் 
சென்றதனால், அவள் தன் கண்ணீரால் ஆவின் சாணங்கொண்டு மெழு 
கும் உுளகுபோன்ற கறிய இடமாயிற்று என்று இரங்கிக் கூறுஇன்றார்.



௧௦௪ (Ga Lf DET OT Mi 

கதிர்கரக் காரல் &ழ்ச்சேற் ஜொளிப்பக் 
- கணைக்கோட்டு வாகை மீநீர்ப் Imp Cs) 
எரிப்பூம் பழன கெரித்துடன் வலைஞர் 
அரிக்குரற் றடாரியின் யாமை மிளிரப் 

பனைநுகும் பன்ன சினை முதிர் வராலொ 
டுறழ்வே ௨ன்ன வொண்கயன் முகக்கும் (em) 

அகனாட் டண்ணல் புகாவே கெருகைப் 5 sot 

பகலிடங் கண்ணரிப் பலரொடுங் கூடி. HBS) 

இருவறிப் பட்டன்று மன்னே யின்றே 
௧௦ அடங்கிய கற்9 னாய்நுதன் மடக்கை 

உயர்நிலை யுலக மவன்புக வார 

நீறாடு சுளூற் சீறிட நீக்க 
அமுத லானாக் கண்ணள் 

மெழுகு மாப்பிகண் கலும்சி ரானே. 

திணையும் நுறையு மலை... .... தும்பைச் ரோகினலர் பாடியது. 

லூ
 

உரை: கர் மூக்கு ஆரல் கீழ்ச் சேற்று ஒளிப்ப - ௧இர் 
நுனை போலும் மூக்கையடைய ஆரல்மீன் செற்றின€ழே செருக; 
கணைக்கோட்டு வாளை நீர் மிப் பிறழ-இரண்ட கோட்டையுடைய 
வாகாமீன் நீர்மேலே பிறழ; எரிப்பூம் பழனம் தெரித்து - orf 
போலும் கிறத தவாகிய பூவையுடைய பொய்கைகளை நெருக்க) 
உடன் - உடனே, வலைஞர் - வலைஞரானவர்; அரிக்குரல் oth 
யின் யாமை மிஜிர - ஒலி கிரம்பா இரையையுடைய இனையின Gl 
மூகமேபோலும் யாமை பிறது பனை நுழும்பனன னெ முதிர் 
வராலொடு - பனையினது நுகும்பையொக்த சினைமுற்கிய வரா 
லோடு; உறம் - மாறுபடும்; வேல் அன்ன ஒண் கயல் மூகக்கும - 
வேல்பேரன்ற ஒள்ளிய கயலை முகந்துகொள்ளும்; கல் கரட் 
டண்ணல் புகா-ஃமுன. அகன்ற நசாட்டையுடைய குருசிலது 
உணவு; கெருகை - நெருகலை நாளால்) பகல் இடம் கண்ணி - 
பகு. இடத்தைக் கருதி; பலரொடுங் அடி. ஒருவழிப் 
பட்டன்றுமன் - பலருடனே இயைந்து ஒரு வழிப்பட்ட.து, 
அது கழிக்கது; இனறு; அடகிகய கற்பின் ஆய் நுதல் 
மடக்) 5- தன்கண்ணே யடங்கிய கற்பினையும் சிறிய ்துலினைய 

மூடைய மடர்ை; உயர்கிலை யுலகம் அவன் புக வாற உயர்ந்த 
நிலைமையையுடைய விண்ணுலககைகு அவன சென்றது பூக 
அவனுக்கு உணவு கொடுத்தல் வேண்டி; நீருடு அளஇன் சீறிடம் 
நீக்கி - புழுதியாடிய சளகளவாயே சிறியவிடகைகத் துடைத்து 
அழே,கலானாக் கண்ணன்-அழு கலமையா த கண்ணையுடையளாய்;
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கண்கலுழ் நீரான் ஆப்பி மெழுகும் - கன் கண் கலுழகின்ற 
நீராலே சாணாக.கை கககொண்டு மெழுகுடின்றான். எ-று. 

மெழுகுமளவாயிற்றென்றது பொருளென வுரைக்க. மன்: கமி 
வின் கண் வந்தது. இது கண்டார் நிலையாமை கூறி இரங்கியவாறு. 

விளக்கம் : ஆரல்மீன் கூரிய மூக்கையுடையதாகலின், அரனைக் 
“கஇர்காக்காரல்'' என்றார். நீர்க்கிழ்ச் சேற்றிற் புறைந்து கடப்பது 
அதற்கயல்பு, “அள்ளல் நாரை யாரல் வாரு மக்தணு ரூரென்பதே'” 

(இருஞான, ௨௩௭:௭௯) எனச் சான்றோர் கூறுவது காண்க. வாளை 
மீனின் மீசை ஈண்டுக் கோடெனப்பட்டது. **தணைக்கோட்டு வாளைக் 
கமஞ்சூல் மடநாகு'!' (குறுர். ௧௬௪) என்று பிறரும் கூறுவர், எரிப்பூ, 
எரிபோலும் நிறத்தையுடைய தாமரைப்பூ. நெரித்தகலாவது, சேறு 
பிறழக் குழப்புதல். அரித்த குரலையுடைய தடாரிப்படறயோசை, பப் 
கிரம்பா ஒளை'' யெனப்பட்டது?; கம்புட் கோழியின் குரல்போலும் 
ஒசை அரிக் குர௨ோசை யெனவுணர்க? *வெண்ணுதும் கம்புள் அரிக் 
குரற் பேடை'' (ஐங், ௮3) என்று சான்றோர் வழங்குப.  **இன்று"' 
என்றதற்கேற்ப Caper’? னொன்பது வருவிக்கப்பட்டது. “ஆறிய 

கற்பின் அடங்கிய சாயல்” (பதிற். கச் என்றுற்போல அடங்கிய 
கற்புக் கூறப்பட்டது. இப் பாட்டின் இடையே சில சொர்களும், 
அவற்றிற்குரிய உரையம் ிதைக்கிருக்கின்றன... பகலிடம் மூன் ஒரு 
வழிப்பட்டன்று; இன்று மெமுகுமளவிலே apps gi oar apy ssid 
கொள்க என்பார், “மெழுகுமள வாயிற்றென்ற;ு பொருளென 
வுரைக்க'' என்றார். 

௨௫௦. தாயங்கண்ணியார் 

தாயன் என்பார்க்கு மகனாதல் தோன்ற இவர் தாயங்கண்ணீயார் 
எனப்படுகன்ரார். கண்ணியார் என்பது இவரது இயற்பெயர், சங்ககால 
நல்லிசைப்புலமை மெல்லியலாருள் இவரும் ஒருவர், முடத்தாமக் 
கண்ணியார் என்று ம்போல இவர் பெயரும் கண்ணியாரென கிற்றலின், 
இவரை ஆண்பாலராகச் கருதுவோரும் உண்டு. கணவன் மாய்நீதானாக, 
மனைவி கைம்மை மேற்கொண்டு நோற்று வந்தனள், சான்றோ ராகிய 
தாயங்கண்ணியார், அவள் கணவன் இருந்த காலத்துத் தாம் சென்றா ற் 
போல இக் தாலச்தும் சென்றார். கைம்மை மேற்கொண்ட மனைவியும் 
மக்களும் மனையின்௧ண் இருந்தனர். அவர்களது நெடுமனையாகிய 
திருஈகர் பொலிவிழந்திருக்கது. மனையாட்டியும் மழித்த தலையும் வள 
கழித்த வறுங்கையும் அல்லியரிச யுணவும் உடையளாய் இருப்பது 
தாயங்கண்ணியார்க்கு மிக்க வருத்தத்தை யுண்டுபண்ணிற்று, அப் 
பெருமனையின் பண்டை நிலையும் அவர் நினைவுக்கு வந்தது. அவையெல் 
லாம் நினைத்தார்க்கு அவை ஒரு பாட்டுருவில் வெளிப்பட்டன. அப் 
பாட்டு இது, 

குய்குரன் மலவிச்த கொழுந்துவை யடிசல் 
இரவலர்த் தடுத்த வாயிழ் புரவலர் 

கண்ணீர்க் தடுத்த தண்ணறும் பந்தர்க் 
கூந்தல் கொய்து குறுந்தொடி நீக்கி 

இ அல்லி யுணவின் மனைவியோ டினியே



௧௦௯ புறரானூறு 

புல்லென் றனையால் வளங்கெழு திருநகர் 
வான்சோறு கொண்டு இம்பால் வேண்டும் 
முனித்தலைப் புதல்வர் தந்ைத 
தனித்தலைப் பெருங்காடு மன்னிய பின்னே. 

திணையும் துறையு மலை...தாயங்கண்ணியார் பாடியது. 

உரை: குய்குரல் மலிங்க கொழுந்துவை அடி.சில்- காளிம் 
€பாசை மிக்க கொழுவிய துவையோடு கூடிய அடிசில்) இர 
வலர்சு தக்க வாயில் - இரவலரைக் தன்கண்ணே திகைத்த 
வாயிலினையும் ; புரவலர் சண ஊீர் திக்க தண்ணறும் பந்தர் - 
தன்னால் பாச்சப்படிவோர் கண்ணீரை மாற்றிப் குளிரந்து கறிய 
பக் தரினையுமுடைய மனையிடத்து ; கூக்குல் கொய்து - மயிரைக் 
குறைத்து; குறுக்கொடி நீக - குறிய வூரயைக களைந்து ; 
அல்லி உணவின் மனைவியோழி - அலிலியரிசியாகிய உணவை 
புடைய மனயாளுடனே ; இனி - இப்பொழுது ; புல்லென் றனை.. 
போலிவறிக் காய் ; வளம் கெழு இருஈகர் - செல்வம பொருக்இய 
அழகாகிய நகரே) வான் சோறு கொண்டு - வான் சோற்றைக் 
கோண்டு ; சீம்பால் வேண்டும் - இனிய பாலை வேண்டும்; 
மூனிக கலைப் புதல்வர் தந்ைத - வெறுப்பைக் தம்மிடத?த 
புடைய புதல்வர் தைக; GOS FBO பெருங்காடு முன்னிய 
பின- தனியிட கீதையுடைய புறய்சாட்டை அடைந்தபின் ; எ-று. 

கொய்து 8&9 என்னும் விளையெச்சங்களை உணவினையுடைய வென்னும் குறிப்பு வினை 3யரடு Yyés. நத3ரே, நீ புதல்வர், ging காடு முன்னியபின் புல்லென்றனை. யெனக் கூட்டுக, மூணித்தலை குடுமித்தலை யெனினு மமையும். ~ 
விளக்கம் : தன்கண் abs இரவலர்க்கு வேண்டும் உணவை நிரம்ப ஈல்க அவரை மீளத் தம் மீனயை நோக்கித் இரும்பிப் போகாத வாறு தன்கண்ணே இருத்தற்குரிய விருப்பத்தை புண்டுபண் ணு லின், ““இரவலர்த் தடுத்த வாயில்'' என்றார். அல்லற்பட்டு ஆற்முது அழுது கொண்டு வருவோர்க்கு அல்லலைப் பாக்க அவர் கணணீர் விட்டுக் கலுமாமல் ஊச்குதல் பற்றி “புரவலர் கண்ணீர்த் தடுத்த பந்தர்!” என்றார். புரவலர் என்றது, புரக்கப்படுவோர்பீமல் நினற ௮, திருநகர் என்றது அண்மை வினி. வான்சோறு, வெள்ளிய சேறு, புதல்வர் கர்சை, புதல்வர்க்குத் த்தை. உணவின் மூவி யென்றறை உணவி புடைய மாணவிஏயென விரித்து, விரி; உடைய வென்லும் குறிப்பு வினையோடு, கொய்து, நீக்கியென்னும் வினையெச்சங்கள் மூடுக்கு என்று கூறுகின்றார் உரைகாரர்,
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௨டக. மாரிப்பித்தியார் 

மாரிப்பித்தியார் என்னும் இப் பெயர் மாற்பித்தியார். என்றும், 
மரற்பித்தியா ரென்றும் காணப்படுகிறது, மாரிக்காலத்து மலரும் பித்த 
கத்தைப் பொற்புறக் தொடுத்துப் பாடிய சிறப்புக் குறித்து இவர்க்கு 
இப் பெயரெய்திற்றுப்போலும். அப்பாட்டுக் இடைத்திலது. இனிமாற் 
பித்தியாரென்றே கொண்டு வேறு வேறு பொருள் கூறுவாருமூளச். 
புகழ்புரியும் புசல்வரையும் அறம்புரியும் சுற்றக்காரையு மூடையஞய்ச் 
றப்புற வாழ்ந்த தலைமகனொருவன் காமஞ்சான்ற கடைக்கோட் காலை 

யில் வீடுபேறு குறித்துத் தவமேற்கொண்டு சாட்டில் உறைவானாயி 
னான். அவன பெயர் ஏடுகளில் சிதைந்து போய்விட்டது. அவன் 
இல்வாழ்வில் இருக்ச காலத்து அவனைப் பாடிச் சறப்பித்தவராகலான், 

பித்தியார் துறவு நிலையில் எடை. முடித்துத் தவம் புரியும் அவனது 
தாபத நிலையை வியந்து நோக்கினார். அவன் அருவியில் நீராடிக் காட் 
டகத்து யானகள் கொணரும் விறகு கொண்டு இ வேட்பதும், அவன் 
ம்டியிலுள்ள சடை முதுகிடத்தே கடந்து புலர்வதம் கண்டார். கண் 

டார்க்கு அவனது இளமைக் கரலத்து அழகிய இனிய தோற்றம் நின 
விற்கு வர்சது. அம்காலத்தே அவனக் கண்ட மகளிர் அவன்பால் 
கொண்ட காதம் காமத்தால் தொடி நெகிழ்ந்து உடம்பு ஈணி சுருங்க 
உயங்கியதும் அவன் உயங்காது ton aw gb நினைவிற்கு வந்தன. 
அவற்றை இந்த அழகிய பாட்டால் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். 

ஓவதி தன்ன விடனுடை வரைப்பிற் 
பாவை யன்ன குறுந்தொடி. மகளிர் 

இழைலை நெ௫ழ்த்க மள்ளம் கண்டிகும் 
கழைக்க ணெடுவரை யருவி யாடிக் 

ட கான யானை தந்த விறகஒற் 
கடுந்தெறற் செந்தீ வேட்டுப் 
புறந்தாழ் புரிசடை புலர்த்து வோனே. 

திணை: வாகை, துறை: தாபத வாகை... மாரிப்பித்தியார் பாடியது. 

உரை. ஐஓவக்கன்ன இடனுடை வரைப்பிண் - ஒனியச். 
போலும் அழகனையுடைக்காகிய இடமூடைய இல்லின்கண் ; 
பாவை யன்ன குறுந்தொடி. மகளிா - கொல்லிப்பாவை போன் 
வடிவிளையுடைய சிறிய வளையணிந்க மகளிருடைய ; இழை கி 
நெகிழ்த்த மள்ளன் கண்டிகும் - அணிகலன்களை அனு கிற்கும் 
நிலையினின்றும் கழலும் வகை ௮, கானா செய் தவளைக் கண்டோம்; 
கழைககண் நெடுவரை அறுவி யாடி. - மூங்கலிட கதையுடைய 
நெடிய மலையிடத்து அருவி ரீரை யாடி; கான யானை தந்த 
விறகின் - காட்டு யானை கொண்டுவரப்பட்ட விறகால் ; eB 
தெறல் செந்து வெட்டு - மிக்க வெம்மையையுடைய செக்்இியை 
வேட்டு; புறந்தாழ் புரிசடை புலர்த்துவோன் - முது 
கண்ணே சாழ்ந்த புரிந்த சடையைப் புலர்த்துவோன் ; எ.- ஜு.
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ஆடி வேட்டுப் புலா்த்துவோன் என இயையும். முன்பு இமை 
நெகிழ்த்த மள்ளம் கண்டேம்; அவன் இப்பொழுது புறந்தாழ் புரிசடை 
புலர்த்தாரின்றுன் என அவனைக் கண்டுவியந்து கூறியவாறு, பாவை 
யென்றது பிறிது எவ்வுணர்வுமின்றிக் காமவேட்கையாகிய ஒரு குறிப் 
பினை. கானயானை sis விறகென்றது, இவன் தவமிகுதியான், 
அதுவும் ஏவல் செய்தல். 

விளக்கம் 2 வம், ஓவியம், உரையாகிரியரான பேராசிரியர்; 
““ஒவச்தன்ன இடனுடைய வரைப்பின் என்புமி ௮ம். நகரினது 
செயம்கை ஈலக்தோனறக் கூறினமையின், அதற்கு நிலைக்களன் ஈலனு 
யம்” (தொல். உவ, ௪) றென்பர். பூவெனப்படுவது தாமரையா தல் 
போலப் பாவை யென்றது கொல்லிப் பாவைக்காயிற்று. கொல்லிப் 
பாவை, கொல்லிமலையில் பூறித்தாற் காமக் குறிப்புக் களரப் புணர்க்கப் 
ட பாவை. குறுந்தொடி. மென்றதில் குறுமை மகளிரது இளமை 
யுணர்த்திற்று. மள்ளன் என்றது, மகளிர் தொடி நெஇழ்ந்து வருத்தச் 
தன் வருசா தொழுய இறப்புப்பற்றி, மள்ளன் இளையனுமாம். 
கமைச்கண் - மூங்கில் வளரும் இடம். கானயானை, தொழிற் பயிற்சி 
பின்றிக் கொன்னே காட்டில் பிறந்து வளர்க்த யானை :; இத்தகை! 
யான்றயும் அவன் தவமிகுமியாரள் ஏவல் செய்வது உணர்த்தியவாறு 
யிம்.று. “*செர்திப் பேணிய முனிவர் வெண்கோட்டுக்களிறு GHD 
இன்...... மலைகிழவோனே?”' (பெரும் பாண், ௪க௮௨௫௦௦) ஏன்று 
பிறரும் குறிப்பது காண்க. புரிசடை ? இறமட்தகாலர் தொக்க வினைத் 
ஜாகை. புரிசடை புலர்தற்குக் கடுர்கெறல் செம்தி துணையாதல் 

அறிக. கண்டிகும் : இறர்தகாலத் தன்மை வினைமுற்று. 

௨௫௨,  மாரிப்பித்தியார் 

மேலை கண்ட நமிழ்த்தாபரன், மகளிர் இழை கெ௫ழ்த்துக் காமல் 
கலவிப் போரில் தஇண்மையுடையஸஷப் விளங்கிய இறத்தை யெடுத் 
தோதிக் காட்டில் அவன் தவமேற்கோண்டொழுகுவதை மாரிப்பித்தி 
யார் இனிய பாட்டால் பாராட்டியது கேட்ட சான்றோர் சிலர், “இத் 
தாபதன் பண்டு மணம்புரிந்து இல்வாழ்ர்த காலத்தில் ஓழுயெ இறம் 
யாது?” என்று வினவினர். அதசினயும் ஈன்கறிக்ருவரா தலால், மாரிப் 
பித்தியார், “சொல்வேன், கேண்மின்” எனவுரைத்து அவளைக் காட்டி 
னார். அவன் அருவியில் பலகாலும் நீராடுநலால் அவன் தலையிலுள்ள 
சடை தில்லந்தளிர்போல் புற்கென்று பொவிவிழந்து காணப்பட்டது. 
அவன் ஆங்காங்குச் செறிஈ் ருந்த தாளியிலையைப் பறித்துக்கொண் 
முருகீதான். **மரனவாழ்வில் இவன் ஐன் மனயாள்பரல் பேராக் காத 
அடையை ஓழுகனான். ஓதுவது குறித்தும் பொருள் குறித்தும் பகை 
தணிக்கும் வினை குறித்தும் போர். மேற்கொண்ட வேக்தரிடையே 
சந்து செப்தற்கும் இவன் பிரிர்தொழுகயதண்டு. இவன் மனையாள் 
இவனது பிரிவைச் சிறிதும் ஆற்ருத சிறந்த காதலுடையள், பிரியங் 
கால் அவள் தெனியத்தக்க சொற்களைச் சொல்லித் தன் பிரிவை ஆற்றி 
யிருக்குமாறு பண்ணினான் ; உணர்த்த உணராத ஊடல் கொள்ளத்தக்க 
பிரிவு நோர்தபோதும், அவட்குத் தன்பால் ஊடலுண்டாயினும் அவ் 
ஆடலில் தேனும் பாலும்போலும் செஞ்சொற்களை வழங்கி அவளைத் 
தெளிவீத்துத் தன் சொல்வழி யமைந்தொழுகுமாறு பண்ணினான். 
இவ்வாறு தன்னுடைய இனிய சொற்களால் தன் மணயாளின் மனத்
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கதைத் தன்பாற் பிணித்து நல்லறம் புரிந்தான்!” என்ற கருத்தமைய: 
இந்தப் பாட்டைப் பாடிக் காட்டினார். 

கறங்குவெள் எருவி யேற்றவி னிற.ம்பெயர்ந் ௯ 
இல்லை மன்ன புல்லென் சடையோ 
டள்ளிலைத் தானி கொய்யு மோனே 
இல்வமங்கு மடமயில் பிணிக்கும் 

௫ சொல்வலை வேட்டுவ னாயினன் மான்னை, 
திணையும் துறையு மவை: அவனை அவர் பாடியது. 

உரை: கறங்கு வெள்ளருவி யேற்றலின் - ஒலிக்கும் 
வெள்ளிய அறாவி நீரை ஏற்நலால்; கிறம பெயர்ந்து - பழைய 
நிறம் மாறி; இல்லை அன்ன புல்லென் சலடயேோசடு - அல்ல 
தளிர்போன்ற புற்கென்ற சடையோடு கூடி கின்று, ௮ள் இலைத் 
மாளி கொய்யுமோன் - செறிந்த இலையையுடைய  தாளியைப் 
பறிப்போன்; இல் வழங்கும் மடமயில் பணிக்கும். மணை யின்கண் 
இயக்கும் மடப்ப,க)தையுடைய மயிலை அபப்டி கதிக்கொள்ளும; 
சொல் வ வேட்டுவஞமயினன் மூன். செரல்லாகிய வலையை 
யுடைய வேட்டைககாரனாமயினான் மூலாபு, எ - று, 

இதுவும் அவன் நிலைமையைக் கண்டு வியந்து கூறியது, 
விளக்கம் : கல்லலைத்து இழுமெனும் ஓசையுடன் வீழும் அருவி 

கெளிவாய் வெள்ளிதா தலால். “கறங்கு வெள்ளருவி'' யென்றார். 
பெயர்ர்தெனவே பழைய நிறம் மாறினமை பெற்றாம். அள்ளிலை..... 
செறிக்சு இலை, மனையாக மயில் என்றமையின், அதற்கேற்பத் தன்னை 
பின்றியமையாதவளாகச் செய்து மள்ளனை, “*மயில் பிணிக்கும் சொல் 
வலை வேட்டுவனாயினன்”* என்றுர். ““பவெட்டுவனாயினன் மூன்னே'* என்.௦தனல், இப்போது ௪டையோடு தாளி கொய்வோனாயினன் என் றார். கோய்யுமோன் என்றதே நிகழ்கால மூணர்த்தி நிற்றலின் இப் போழ்தெனக் கூறாராயினர். இதனை “ நாலிரு வழக்கிற் முபதப் பக்கம்”* (தொல். புறத்.) என இளம்பூரணர் காட்டுவர். பேரர௫ிரியா் இதனைப் 
பிறன்கட்டோன்றிய அசைவு பற்திய அவலச் சவைக்கு (மெய், ௫) மேற்கோளாகக் காட்டுவர். கொய்யுமோன் முன்னே வேட்டு 
வனாயினன் என இயையும். 

3௫௩. குளமபந்தாயஜர் 
தாயனார் என்பது இப்பாட்டினைப் பாடிய ஆகிரியர் இயற்பெயர்... இவர் தந்தை பெயர் குளம்பன் என்பது. குளம்பன் மகன் தாயஞர் என்பது குளம்பந்தாயனுர் என வந்தது; குளம்பன் என்னும் இயற் பெயர் மக்கள் முறையில் தாயனார் என்ற பெயர் வரவே, ஈற்று அன் சாரியை கெட்டு ௮ம் மெனனும் சாரியை பெற்றுக் குளம்பர்தாயனா ரென வரும்; இதமற்குவிதி, * அப்பெயர் மெய்யொஜித்து அன்கெடு வழி யும், சிற்றலும் உரித்தே அம்மென் சாரியை, மக்கள்முறை தொகூஉம் மருங்கு னான”' (புள்ளி. ௫௫) எனத் தொல்காப்பியஞர் கூறுவதனால் அறியலாம். குளம்பன் என்னும் பெயர் இடைக்காலத்தும் கும்பன்
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என மக்கட்கு இடப்பட்டுளது; “திவப்பிராமணன் பாலாகிரியன் சாத் 
தன் சிவப்பிரியனன குழம்பன் நாய்கன் * (8, 1, 1, 467, 4111. 1௩. 8100) 
என வருதல் காண்க. குளம்பனாரென்டுறாரு நல்லிசைச் சான்றோர் ஈச 
திணை பாடிய ஆரியர் வரிசையுட் காணப்படுகிறார். அவரின் வேறு 
படுத்தற்குக் குளம்பனார் மகனார். தரயனாரென்னாது குளம்பக்தாயனார் 
என்று சான்றோர் இவர் பெயரைக் குறித்இருக்கன்றனர். 

திலைமகனொருவன் போர்ச்குச் சென்று களத்திற்பட்டு வீழ்க்தான். 
அச் செய்தியறிக்கத அவன் மனவி களத்துக்குச் சென்று அவன் இடப் 
பது கண்டு கதறிப் புலம்பினாள். அவள் 2a)? or கோக்கி, **நின்ோோடு 
உடன் வந்த இளைய வீரர் போரிற்கலந்து வின செய்கின்றனர். நீ3யோர 
இணி யான் இவரோடு கூடிமக3ழன் என்று இறர்துபட்டாப். இணி 
யானும் இறக்துபடுவதை விடுத்து நின் இறப்பை, என் கையைத் தலை 
மேல் மோதிக்கொண்டு ஊர்க்குட்சென்று கின் சற்றத்தார்க்குத் தெரி 
விப்பேனே; யாது செய்வேன்; எனச்குச் சொல்லுவாயரக”' எனச் 
கசைக்துருகி வினவினாள். இதனைக் சண்டிருந்த தாயனார் இப்பாட்டின் 
கண் குறிக்கின்றார். 

wer Ons துவலங் கொள்ள லினியே 
வல்வார் கண்ணி யிளையர் இகாப்ப 
sar அலென வந்த மாறே யெழாநெற் 
பைங்கமை பொதிக5காம் தன்ன விளர்ப்பின் 

௫ வளையில் வறங்கை யோச்சிக் 

களையு ளொய்வலோ கூறுகின் னுரையே. 

திணை : பொதுளியல்; துறை: முநுபாலை......குளம்பந்தாயலர் பாடியது. 

முகுபாலயாவது:  “'காம்புயர் கடத்திடைக் கணவணையிழக்த 
மூங்கொடியரிவை புலம்புரைத்தன் நு,”? 

உரை : என் திறத்து அவலம் கொள்ளல்இனி - நின்னைப் 
பிரிந்து ஆற்வேனாகின்றேன் என்னுடைய திறத்து. வரு சதக் 
கொள்ளா கொழிவாயாக இப்பொழுது) வல் வார். கண்ணி 
இளையர் இளப்பஃவலிய வாராற் சுற்றப்பட்ட கண்ணில ப்ய/டைய 
தின்னோடு கூடிவிளயாடப்போக்த இக்யோர் விளையாட நிற்ப; 
தகா௮ல் என வுக்கு மாறு - அவரோடு 6G Ber SC eo Qear cor my 
சரூ.தவக்க நின் இறந்துபாட்டை; நெல்எழா பைங்கழை பொஇ 
சளைககன்ன-நெல்லெழா.த பசிய மூங்கில் பட்டை யொழிதக்தாற் 
போன்ற; விளர்ப்பின் வசையில் வறுங்கை ஓ௫சசி-வெளு திருக்கு 
வளையில்லாத வறிய கையை க தலைமேலே ஏற்றிக்கொண்டு; 
wer ஓய்வலோ-கின் சுற்றக்கிடச்தே செலுத்தச் செல்லுவேனோ 
இன்னும் இதந்துபடினல்லது; கின் உரை கூறு - நின் our Ts 
WFO TOES OErVQreurures oT - O. 

அவல மென்றது, பிரிந்த வழி ஆற்றேனென்று வருந்தும் அவ 
அத்தை. கூறுமின் உரையென அவன் சொற் கேட்டல் விருப்பினா த் 
கூறுவாள் போன்று மயங்கிக் கூறியவாறு,
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விளக்கம் : கின்னைப் பிரிர்து ஆற்றேனாகன்றேன் என்பது அவல , 
'மென்றதனால் பெறப்பட்டதெனக் காட்டற்கு “அவலமென்றது........ 
அவலத்தை?! யென்று உரைகாரர் கூறுகின்றார். அவலம் மிக்க aif, 
வாய்திறந்து பேசவியலாமை யுண்டாகுமாதலால், சொழ்கேட்கும் 
விருப்பத்தால் * என்திறத் தவலங் கொள்ளல் இன '” என்றாள். நகுதல், 
விளையாட்டுக் குறித்து நின்றது; “நகையேயும் வேண்டம்பாற் றனறு! 
(குறள். ௮௭௧) எனறவிடத்துப்போல,. மாறு-இறந்துபாடு, எழாகெல் 
Tang ஈறங்கிற்கு வெளிப்படை, பொதி, ஈண்டுப் பொதிந்திருக்கும் 
தகோலாகிய பட்டைமேல் நின்றது. வளடெக்த முன்கையிடம், WB 
நீங்கயெபோது, வளை வடிவில் வெளுத்திருப்பதமகுப் பட்டை நீங்கிய 
மூங்கில் பட்டை வடிவில் வெளுத்திருப்ப.து உவமமாயிற்று, செலுத்து 
தல், தெரிவித்தல், கானும் இறக்துபடத் துணிர தள்ளமை தோன்ற 
*அவலங் கொள்ளல்'' என்றது கொண்டு ““ஓய்வலோ”' என்றுளாக, 
“இறர்துபடினல்லது'' என உரைகாரர் உரைப்பாராயினர். இறந்த 
வனைக் “கூறு” என்கின்றமையின் “மயங்கிக் கூறியவாறு"! என்றார். 

  

௨௫௪. கயமஜர் 

கயமனார் என்னும் இச் சான்றோர் சோழகாட்டினர், கயவென்பது 
பெருமைப் பொருளுணர்த்தும் சொல்லாதலால்; கயமனாரென்பது 
பெரியவரென்னும் பொருளதாம். இவர் பாடிய பாட்டுக்கள் பல ஏகத் 
தொகை நால்களினுர் உள்ளன. அப் பாட்டுக்களில் தாயரின் தாய்மை 
யன்பின் திறத்தைப் பெரிதும் எடுத்துப் பேரயுள்ளார். சோழகாட்டில் 
குறுக்கையைத் தலைககரரகக்கொண்டு இதியன் என்பான் வாழ்ந்து 
வந்தரன். அவனது காவல் மரம் புன்னை, அன்னி யென்னும் வேறொரு 
வனும் இந்காட்டில் வாழ்க்தான். இருவர்க்கும் எவ்வகையாலோ 
போருண்டாயிற்று, அதில் அன்னியெனபவன் திதியனொட குறுக்கைப் 
பறந்தலையில் போருடற்றித் தொலைந்தான். தொல்ையுங்கால், திதியனது 
காவல் மரத்தை அன்னி வெட்டி விழ்த்தினன். இச் செய்தியைக் தய 
மனார் குறிக்கஇன்றார். 

போர்முடிவில் படாது எஞ்யே மறவருள் இளையரும் முதியருமாகி 
யோர் பலரும் தத்தமக்குரிய இடஞ்சென்று சேர்ந்தனர், இரு வீர னுடைய மனவி யோர்க்குச்செனற தன் கணவன், மீள வாராமை கண்டு 
போர்க்களத்துச் சென்றாள, அங்கே அவன் மார்பிம் புண்பட்டு மாண்டு 

 கிடக்தான். கவிழ்ந்து இடர்த அவனை அவள் தூக்கியிருத்து, “அன்ப, 
மார்பு நிலத்துற்பட இச் ஈரத்திடையே கிடக்கின்றாய்; யான் எடுக்கவும் 
எழுகின்றாயில்லை. யான் வளை கழித்து என் வறுங்கையைச் தலைமேல் 
வைத்து அழுதுகொண்டே ஈம்முடைய வூர். கோக்கு, “இளையனாஇய 
என்காதலன் இங்கனமாயினன் என்று சொல்லிப் புலம்பிச் செல் 
வேன்; யான் மனச்குச் சென்று சேருமூன் சற்றத்தார் பலரும் சூழ்ந்து கொள்வர்; நின் செல்வத்தையும் தலைமையையும் சிறக்தோது மகிழ் 
வுறும் சின் தாய் கேட்பாளாயின், அவள் எனனாவாள்; ஐயோ, இதுவேர 
சின் முடிவு'' ஏன்று அரற்றிய அவலத்தை அரியா கயமனார் சண்டாச். 
இஃது அவர் நெஞ்சில் ஈன்கு பதிர்துவிடவே, ஒரு பாட்டாய் வெளீ வருவதாயிற்று. வீழ்ந்த போர்மறவன் பெயர் ஏடுகளில் சிதைக்கு 
போயிற்று,
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இளையரு முதியரும் வேறுபுலம் படர 
எடுப்ப Darr yi மார்பமண் புல்ல 

இடைச்சுரத் இறுத்த மள்ள விளர்த்த 
வளையில் வறுங்கை யோச்?ிக் இளையுள் 

B இன்ன னாயின னிசயோ னென்று 

நின்னுரை செல்லு மாயின் மற்று 

முன்னூர்ப் பழுனிய கோளி யாலத்துப் 
புள்ளார் யாணர்த் தற்றே யென்மகன் 
வளனுஞ் செம்மலு மெமக்கென நாளும் 

௧௦ ஆனாது புகழு பன்னை 

யாங்கா குவள்சிகொ லளிய டானே. 

திணையும் துறையு மை......... கயாஜர் பாடியது, 

உரை : இஃயரும் முகியரும் வேறுபலம் பட-இக&யோ 
ரூம் முதியோரும் வேற்றுகிலக் விலங்கிப்போக; எடுப்ப 
எழாய் - யான் எடுப்பவும் நீ எழுக்திராயாய்; மார்பம் மண் 
புல்ல - நினவு மார்பம் கிலகிைப் பொருக்க; இடைசசுர த்து 
இறுத்கு மள்ள - சரத்திடை மேம்பட விழக்கு இளயோய்; 
விளர் க.க வளையில வறுங்கை யோசி - வெளுக்க வலயில்லா க 
வறிய கையைத் தலைமேலே வைத்து; கிகாயுள்-௪ல்றதஇன் கண்; 
இன்னனாயினன இளையான் என்னு நின்னுரை செல்லுமாயிண் - 
இதக்சன்மையனாயினான். இக்யனென்னறு யான் சொல்ல நின் 
இறந்துபாடு கூடிய வார்த்தை செல்லுமாயின்; முன்னூர் 
பழுனிய கோளி ஆலத்து - சர் மூன்னர்ப பழுத்து கோளி 
யாகிய ஆமைரக்தின்சண்; புள்ளாசா UIT OTT GBD OL jor Oh SHAT 
மிகும் புதுவருவாயையடைய அ.க்மன்மைத்து; ஏண் மகன் 
வளனும செம்மலும் எமககென- என்னுடைய மனது செலவ 
மூம் தலைமையும் எமக்கென்று; நாளும் ஆனாது புகழும் ௮ண்னை- 
நாடோறும் அமையாது புகழும் நின்னுடைய தாய்) OT OF COE; 
வள்கொல் அளியள் கான் - srormur@earar கொல், அவள் 
இரங்கதகக்சவள் தான்; எ-று. 

வளனும் செம்மலும் புள்ளார் யாணர்த்தற்று என்றது, புள்ளெல் 
லாம் சென்றணுக ஆலமரம் பயன்பட்டு நின்றுற்போல இவனும் தன் 
சுற்றத்தாரும் பிறரும் நாட்டாரும் நுகரும்படி. கின்றமை தோன்ற 
கின்றது. Searing செல்லுமாயின் யாங்காகுவள்கொல் என்ற 
கருத்து, யான் நீ இறந்துபட்டவாறு சொல்லின், அன்றே அவள் 
வருத்த மூறுவள்; அது யான் மாட்டேனென்பதாம். மூன்னூர், மூன் 
மொழி நிலையல். மற்று: அசைகிலை,



மூலமும் உரையும் ௬௪: 

விளக்கம்: சரத்திடை யென்பது இடைச்சுரமென மூன் 
பின்னாசத் கொக்கது? wer gy ,பொர்க்கள த்தின்மேல் கின்றது. 
இறந்து இடக்தாகை, அதனால் மயங்கிக் கூறுதலால்” : எடுப்ப எழா 
அய்!” என்றும், இறக்கானெனக் கூறு விருப்பமின்மையின், இன்ன 
றுயினன் இகாயோன்'. என்றுன். Son DDG உள்ளூ ரன்றாற்3பொல 
மூன்னூ ரென்றுர். தன் சணவசீனயும் உளப்படுத்துமாறு தோன்ற, 
“எமக்கென'' என்று தாய் கூறுவள். நின் உயிரைப் பற்றுக் Jarrad 
கொண்டு வாழ்சின்றாள். கின் தாய்; அவள் இற $துபடுதலும் இருதலை 
பயென்றற்கு “அன்சிஏ யெனனு Guardar a அளிபள்?? எனறுள். அவு 
னுயிரும் தன்னுயிரும் வேவெனனாது ஒன்றிய காதல ளாதலின், அவ 
டைய அ௮னரினாயையம் தனக்கு அன்ீராயாகக் கோடலின, நாளும் 
ஆனாது புகழும் அன்ன. யென்னாகு வள்கொல்லெனப் பொதுப்படக் 
கூறினள். காதலன் கைப்பற்றிய ஞான்றே அவள் தன் காயையும் 
கிர்தையையும் மறந்தகாளென்றுணர்க; “அனணயையும் அக்சண்யும் 
அன்றே நீத்தாள்'” (இருகா, ௨௩௨௩2 ஏ) எனறு சான்மீருர்கள் உரைப் 
பது பற்றியும் சங்க இலஃகயங்களிற் காணப்படும் வழக்கு நோக்கியும் 
ஜந்து கொள்க, 

௨௫௫. வன்பரளார் 

ஆசிரியரான வன்பரணர் அிருச்சிராப்பள்ளிக்கு அண்மையிலுள்ள நெடுங்களம் என்னும் ஊரினரான கெடுங்களத்துப் Urano ror ey tb, இவர் ஒரியின் வனமையை அவன் வின்மேல ற்றி வல்வி்லாரியெனசகீ அிறப்பித்துப் பாடிய தனால் வன்பரணரெனறு கூறப்படுவாராயின ரெனவும் செகஃமிழ்ச செல்வியில் (சிலம்பு; ௨௩. பரல், ௧௨) ஆராய்ந்து காட்டினாம். 

ஜலைமகஜெருவன் போரில் புண்பட்டு விழ்க்து மாண்டான், அவன் திரும்ப வாராமையால் பெருங்கலக்கமூற்ற அவன் wor ad அவன் வீஜ்ச்து இடத்துக்குச் சென்றாள். அக்க இடம் புலி மூதலிய கொடிய விலங்குகள் வாழும் தாட்டரு$ இருச்தது. அண்மையில் ம யொனறு காடடர்ர்து கின்றது... அவள் சென்று சேர்ந்தபோது பிபாமுதும் வெயில் மாலை பாக இரு£$ரது, கணவுசக் சண்டதும், அவளுக்குண்டான கைய றவு பெரிதாயிற்று. அவன் உடலைச் தழுவிச் கண்ணீர் சொரிந்து sedi Dayar. “garry நின்னக் கண்டு வருதும் [மான் “ஐ3யா? என வாய்விட்டுக் ககறியமுவேன்; அக்கு ஓசைகேட்டுக் காட்டிலுள்ள புலிகள் வந்து நின் உடலைக் கொண்டுபோய்விறம்; பின்பு யான் அதயும் காணப்பெெழுது இ.மி3வளன். இச்த அச்சத்தால் குகுறிப் புலம்புகின் றேனல்லேன்; Sooréar எடுத்துக்கொண்டு. போகலாமே பெனின், நினது அகன்ற மார்பு பெரிதாகையால் என்னால் இயலா து; ஒரு தீங்கும் செய்தறியாக என்னே இப்பெரு துயரத்துள் அழுத்தி கடிக்கமூறுவிக்கும் கூற்றம் எனப் பாலப் பெருக்துள்பம் உறுவ வர்க; ரீ என்னுடைய வளையணி க கைகளைப் பற்றில்பிகொண்டு மெல்ல கடந்து வரு; யாம் இம் மலின் கிழலைபடையலாம்? வெயில் மிவம்மை வருத்தாது'' எனல் குழைந்து மொழிஃதாள், இக் காட்சி வன்பரணர் உள்ளத்தைக் குழைவித்தது.. அக் குழைவின் வடிவே இப்பாட்டு, இப்பாட்டுடைத் தலைமகன் பெயர் தெரிக்திலது, 
புறம். 118



௧௧௪ புறகானூறு 

ஐயோ வெனின்யான் புலியஞ் சுவலே 

அணைத்தனன் கொளினே யகன்மார் பெடுக்கவல் 

என்போற் பெ mal Pic cms நின்னை ட்லேன் 

இன்னா துற்ற வறனில் கூற்றே 
@ நிரைவளை முன்கை பற்றி 

வரைரிழம் சேர்க நடத்திசிற் சிறிதே. 

திணையும் துறையு மலை..... விள்பரணர் பாடியது 

உரை: ஐயோ எனின் - ஜயோவென்று ர ற்.றுவேஞ 

யின் ; யான் புலி அஸ்சுவல் - அவ்வுரைவழியே வந்து நின் உடம் 

பசயினும் யான் காணப்பெறுமல் ஏதகுஸ்செய்யுமோவென்று 

புலியை யஞ்சுவேன் ; அணை த.கனன் கொளின் - இவ்விடத்து 

னின்றும் எடுத்துக்கொண்டு போவேனைன்றநு கினைப்பின ; 

அகல்மார்பு எடுக்கவல்லேன் - கினது அகலிய மார்பை எடுக்க 

மாட்டேன் ; என்போல் பெருவிஇர்ப்பு உறுக - என்னை யொப் 

பப் பெரிய நடுக்கத்தை உறுவதாக ; நின்னை இன்னுதுற்ற 

அறனில் கூற்று - உன்னை யிறந்துபடும் பரிசு வந்து தாக்கிய 

ஆஅறமில்லாத கூற்று; வசை நிழல் சேர்கம் - யாம் மலையினது 

கிழற்கண்ணே அடைவேமாக 7 நிரைவீள முகை பற்றிச் 

சிறிது நடத்திசின் - எனது நிரைக்கு வளையையுடைய முன் 

கையைப் பிடி.தீ.து மெல்ல நடபபாயாக எ.று, 

நடவாயென்னும் முன்னிலை வினைச்சொல் சின்னென்னும் இடைச் 

சொல்லான் அசைக்கப்பட்டு 
OT LO Gls 

விளக்கம்: யான் காண இருப்பது நின் உடம்பேயாயினும், 

அதயும் யான் காண இயலாது போகுமேயென்று அஞ்சுகின2ற 

னெனள்பாள் *புலியஞ்சுவல்'* என்றாள். இன்னாது இறர்துபாடு, 

இன்னுயிர் கழிவினும் நனியின் ஒது” (ஈ.ற், ௨௨௭) என்றும், '“சாத 

லின் இன்னாத தில்லை” (குறள், ௨௩௦) என்றும் Fra spd ISIC STB 

தலின் சாச்காறி ஈண்டு இன்னாது எனப்பட்டது. உ௰ என்பது 

உறுவித்த என்னும் பொருளது. இறந்த உடம்பு கண்டு மயங்கிக் கூறு 

தின்றாுளாதலால் சிறிது ஈடத்திசின்'' என்று சொல்லுகின்றாள். 

எனவ, அவண் அவள் மெல்லச் சுமந்து கொண்டு செல்லுமாறு 

பெற்றும். நடத்தின என்பதில் சின் முன்னிலையசை; எஞ்சி நிம்கும் 

ஈடத்தி யென்பது கடவாய் என்னும் பொருட்டு. **இருமூஞ் சின்னும் 

ஏனை யிடத்தொடுக், தகுகிலையுடைய் என்மனார் புலவர்”' (ogre). இடை 

௨௭) என்று ஆரியர் கூறுதல் காண்க. அவல மிகுதியாற் பிறக்கும் 

அர.ற்றாதலின் இரண்டாமடி நீண்டு நெடிலடியாமாறு காண்க. 

 



மூலமும் உரையும் ௪௬௪௫ 

௨௫௬. தனிமகள் புலம்பிய முதுபாலை 
இப்பாட்டைப் பாடிய ஆரியர் பெயரும் பாட்டுடைத்தலைவி 

பெயரும் தெரிச்தில; அதனால், இப் பாட்டின்கண் அமைச்ச துறை 
கோக்க, **தனிமகள் புலம்பிய முதுபாலை!' யெனப் பெயர் கொள்ளம் 
பட்டது. தனிமகள் ஒநத்தி தன் காதற் கொழுஈனுடன் சுரத்திடை 
வந்து கொண்டிருக்கையில், கொழுகள் அண்டு உண்டாகிய போரின் 
கண் விழுப்புண்பட்டு உயிர் கொடுத்துப் புகம் கொண்டான். அதனால் 
தினிமையுற்றுக் கொழு கொம்பிமநர்த கொடிபோல் வருக்கும் அவள், 
கலம் செய்யும் ஊர்க்குயவ£ன நேக்கு, ““வேட்கோவே, இறப்புண் 
டாகப் போரிடை மாண்டாரை TOSI S தாழி குவித்து வைப்பது குறித்து வேண்டும் gr Pusu கலத்தைச் செய்பவனா தலின், நின்பால் 
வேண்டுவதொன்றுண்டு. இப்போது என் கெரமுக க் கவித்தற்குக் தாழி பொன்று வேண்டியுளது; நின்பரல் இநப்பது ஒநவரைக் சவித்தற் குரிய அகலமுடையது. சகடத்தைக் கொண்டேகும் உருளை (சக்கரம்) பிலுள்ள ஆர்க்காலைப் பொருர்தியிருக்கும் பல்லிியொன்று, அங்வார்க் காலை நீங்காமல் பற்றிக்கொண்டு வருவதுபோல யானும் என் கொ 
கானத் தொடர்ந்து வர்துள்ளேன், என் யும் சேர்த்து ஓநங்கே கவிக்கக்கூ்டிய அகலமுடையதாக என்பால் அருள்கூர்க்து செய்வா யாக'' என வேண்டினாள், அவ்வேண்டுகை இப்பாட்டின் பொருளாக 
அமைந்துள்ள து. 

கலஞ் 2சய் கோவே கலஞ்செய் கோவே 
அச்்சடைச் சாகாட் டாரம் பொருத்திய 
சிறுவெண் பல்லி போலத் தன்னொடு 
சுரம்பல வந்த வெமக்கு மருளி 

௫ வியன்பல ரகன்பொழி லீமத் தாழி 
அகலி காக வனைமோ 
நனந்தலை மூதூர்க் கலஞ்செய் கோவே. 

நிணையும் துறையு மவை................. 
உரை: கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே - கலம் வனையும் வேட்கோவே கலம் வனையும் வேட்கோவே ; அச் FOF சாகாட்டு ஆரம் பொருக்கிய - சகடம் செலுத்தும் 

உருளின்சண் ஆர.க்ைப் பொருக்க வர்க; சிறு வெண் பல்லி போல - சிறிய வெளிய பல்லி போல கின்னொடு சரம்பல வக்கு மக்கும் - கெருகலை நாளால் பல சுரமும் கன்னோடு கழிந்து வக்க எமக்கும் ; அருளி - அருள் பண்ணி 3 வியன் மலர் அகன் Gur Peo FDS காழி - யானும் அவனோடு கூடி.யிருக்கும்படி. பெரிய பரப்பினையுடைய அகலிய பூமியிடத்துக் காட்டின்கண் 
மூதுமக்கட்டாழியை ; அகலிதாக வனமே - இடமுடைக்தாக 
வனைவாயாக ; நனந்தலை மூதூர்க் கலம் செய் கோவே ~ பெரியா இட த இனையுடைய பழைய வூரின்கண் சலம் வனையும் வேட் 
கோவே; எ. று,



Ea ty MGm SOT i 

எமக்கும் என்றது பன்மையும் தலைமையும் கருதாது மயங்கக் கூறி 

நின்றது. கோவே, சோவே, மூதூர்க் கலம் செய் கோவே, எமக்கும் 

அருளி அகலிதாக வனைக எனக் கூட்டுக. அடுக்கு விரைவின்கண் 

வந்தது. 

விளக்கம் : கலஞ் செய்யும் எனச் இறப்பிக்கவே, கோ, வேட்கோ 

வென்பகாயிற்று. அரம், ஆர்க்கால். அழுள், தொடர்பு கருதாது யாவர் 

மாட்டும் செய்யப்படும் அன்பு, வியன் பெருமையும் மலர் பரப்பையும் 

குறித்து நிற்றலின், *பெரிய பரப்பு” என்றார். பொழில், பூமி; “வண் 

புகழ் மூவர் தண் பொழில்” (தொல். செய், ௭௮) என அரியர் கூறு 

வது காண்க. சமத்தாழி முதுமக்கள் தாழி. யாமும் எம் தலைவ 

ஷேடே இறச்கவிருச்சின்றோமாதலால் எமச்கும் அவனோடே இடம் 

அமையத்தச்க அகலமுடைத்தாகப் பெரியதொரு தாழி செட்ய வேண்டு 

மென வேண்டுதலின், :எமச்கும் அருளி அகலீதாக வனைமோ:' என் 

முள். “*எமர்கும்'' என்றது கூற்று நிகழ் த்துவோரிடத்துத் நிலைமையும் 

பன்மையும் இல்லாமையால் - பன்மையும் கலைமையுங் கருதாது!” விவ் 

றது என்றும் வழுவாயினும் மயங்கக் கூறுரலின் அமைக்க வென்பார். 
“மயங்கச் கூறி நின்றது!” எனறும் உரைத்தார். சாகாட்டாரம் பொருந் 

திய பல்லிபோலக் கணவனைப் பற்றித் தொடர்ம் துவந்தவள் 

“crard@ib” crar goa பிரித்திசைச்கும் சொல்லை மெஞ்சாலும் 

நினையாளாதவீன், “*எமக்கும்' எனறாளெனினு மமையும். அங்ஙனம் 

வனை ற்கு ஈமம் இடம் Gum ser gs தடை நிகழ்த்தாவண்ணம், 

“வியன் மலரகன் பொழில் ஈமம்'” எனச் Apis Sarre, Bal gre 

வனை தற்குரிய வாய்ப்பும் கலஞ்செய் வேட்மகொவற் குண்டென்பது, 

“நனந்தலை மூதூர்!” எனறு சிறப்பித்தகனுல் விளங்குகிறது. பற்றுர் 

டேகோள் விடாமைக்குப் பல்லி உவமமாயிழ்று, 
  

a@a. உண்டாட்டு 

ti இரு தலைவர்கட்கிடைே எக்காரணத்தாலோ பகைமையுண்டா 
யிற்று, அதுவாயிலாக ஒர இறத்தார் மற்றவருடைய ஆனிரைகளைக் 

கவர்ந்தனர். அதனை யறி$த நிரையுடைய கரர்தையார் or Bi soir gy 

போருடற்றினர். கவர்ர்துமிகாண்ட வெட்டியார் அச் கரக்தையாரை 

வென்று வெருட்டிவிட்டு ஆனிரைகளைத் தாம் கொண்டு சென்று தம் 

apn பிறர்க்கு வழங்கி இன்புற்றனர். கரக்தையாரை பென்ற வெற்றி 

குறித்துத் தானத் தலைவருடமன கள்ளுண்டு ம௫ழ்க்தாடினர். அந்து 

உண்டாட்டிடையே தலைவனது பேராண்மையை எடுத்தோதும் ஒரு 
வன், “பகைவர் நிரை கொணர்ந்த வெட்கித் தலைவன, பகைவர்க்குதீ 
ன்பம் செய்வதில் செருப்பிடையுற்ற பரற்கல் போல்வன் 2 இரண்ட 
காலும் அகன்ற மார்பும் தல்ல மீசையும் செவிமறைய வளர்சம்த தலை 
மயிரும், உயர்ந்த வில்லுமுடையன்; அவன் மிகவும் அணியன்; ஆராயு 

மிடத்து ௮வன் தன் ஊரைவிட்டு மிருதியும் நீங்கிய நில்லை; பகையவர்க் 

கஞ்சிக் காட்டை யரணாக அடைச்ததும் இல்லை; இன்று காலையில் 

பகைவருடைய நிரைகள் இருர்னும் இருப்பை யறிந்தான்; அவர் 

நிரையைக் கவர்தற்குரிய சூழ்ச்சியை மெல்ல எண்ணினான்; கரர்தை 

யார் ரிரையைக் காத்தற்குச் செய்த போரை மிக விரைவில் மாற்றி 
வென்றான்'' என வியந்தோதி இன்புறுகின்றான். -அந்த இன்பப்பாட்டு 

இது



மூலமூம் உரையும் கன 

செருப்பிடைச் சிறுபர லன்னன்' கணைக்கால் 

அவ்வயிற் றகன்ற மார்பிற் பைங்கட் 

குச்சி விரைத்த குரூஉமயிர் மோவாய்ச் 

செவியிநந்து தாழ்தருங் கவுளன் வில்லா 

சி டியார்கொலோ வளியன் மூனை தேரின் 
ஊர்பெரி இகந்தன்்ற மிலனே யரணெனக் 
காடுகைக் கொண்டன்று ரிலனே காலைப் 

பல்லா ரீனமிரை செல்புற நோக்கிக் 

கையிற் ஈட்டிப் பையென வெண்ணிச் 

20 சிலையின் மாற்றி யோனே யவைதாம் 

மிகப்பல வாயினு மென்னா மொனைச்தும் 

வேண்கோ டோன்றாக் குழிசி யொடு 

காளாறை மத்தொலி கேளா தோனே. 

திணை: வெட்சி, துறை: உண்டாட்டு........... 

உரை: செருப்பிடைச் சிறுபால் அன்னன் - பசைவன் 
மைற்செல்லா கவா துன்பம் செய்கலால் மெ ருப்பிடையுற்ற 
கிறுபரற் கல்லை யொப்போன் , கணைக்கால் 2 இரண்ட காலையும்; 
அவவயிறு - அமகிய வயிற்றினையும் ; அகன்ற மார்பின் - பரக்க 
மார்பினையும் ) பைங்கண் . படிய SOOT Crud; குச்சின் 
கிரைக்க குரூ௨ மயிர் மோவாய் - குசசுபபுல் கிரைக் தாற்போண்ற 
கிறம் பொருந்திய மயிரினையுடைய காடியிளையும் ; செவியிறந்து 
தாழ்குரும் கவுளன் - செவியிறந்து முன்னே DH pb G கதுப் 
ினையுமுடையனாய் ; வில்லொடு யசர்கொலோ ஸளியன் - வில் 
அடனே யார் கான இவ்வளிஈக க் கக்கான் கான் 5 CG afer - ஆசா 
பின்; ஊர் பெரிது இகக்கதனறும் இலன் - ஊரைப் பெரிதும் நீது 
கனதுமிலன் ; அரண் எனக் காடு கைக்கொண்டனறும் இலன் - 
தனக்கு அரண் எனக் கருஇக் காட்டைச் கைக்கொணடதும 
இலன் ; காலை. இற்றைகாட் காலையே ; புல்லார் இனகிரை செல் 
புறம் கோக்கி - பொருக்காசாரது இனமாடிய திரை போகின்ற 
இட,கமைப் பார்க்து;) கையின் சுட்டிப் பையென எண்ணி - கன் 
கையாற் கஞுறிக்து மெல்ல எண்ணி: இலையின் மாற்றியோன் ~ 
கரக்ையார் செய்யும் பூசலை மாற்றி வில்லாலே கொடு போந்து 
ணன்) அவைதாம் மிகப்பல வாயினும் என்னாம் எனை குதறும் - 
அக்கிரை காம் மிகப்பலவே யாமினும் என்ன பயன்படும் எத்தன் 
mis gb; வெண்கோள் தோன்றாக் குழிசியொடு - பால் 
மூகலியன பெய்யப்படாமையின் இறிதும் வெள்ளிய முகம் 
கோன்றா5 பானையைக் காண்டலுடனே ; காளாறை மகத்கொலி



௧௧௮ புறநானூறு 

கேளாதோன் - காட்காலகீது உறை தெறிப்பக் கடையும் 
மத்தின் ஒலியைக் கேளா தபடி. பிறருக்கு நேராகக் கொடுத்தல் 

வல்லனாயினான் அவனுக்கு) எ. று, 

பகைவர் மேல்ஈடக்கவொட்டாது எழிரினின்று விலக்குதலீன் 
*மசருப்பிடைச் ிறுபர லன்னன்'' எனப்பட்டான்... அன்ன என்று 
பாடமோதிச் செருப்பிடைச் சிறு பரலோசைபோல நெடிய ஓசையை 
யுடைய காலென்றுரைப்பாருமுூளர், யார்கொல் என்றது அறியான் 
வினாதலன்றி வியப்பின்சண் வகங்குது. “ஊர் பெரி திகந்தன்று மிலனே”” 
என்பது நிரைகோட் கடுமை, 

சிறுபரலன்னன். கவுளனாகிய அளியனானவன் தான் யார் 
கொல்லோ, தேரின், வில்லொடு ஊர் பெரிது இகந்தன்றுமிலனாய், 
காடு கைக்கொண்டதுமிலனாய், கோக்கி எண்ணி மாற்றினை? மாற்றிக் 
குறிசி காண்டலோடு மத்கொலி கேளாதோனயினை; அவனுச்கு 
அவைதாம் மிகப்பலவாயினும் என்னாமெனக் கூட்டுக, கேளாச்தாற் 
கென வுருபு விரித்துரைப்பினு மமையும். 

விளக்கம் : செருப்பிடைச் சிறுபரல் என்பது பபமொழி.'*தருக்கி' 
யொழுகித் சகவல்ல செய்தும், பெருக்க மதித்தபின் பேணாமை செய் 
தும், கரப்பிடை யுள்ளங் கனழற்று பவரே, கெருப் -£ டப் டட்ட பரல்'* 
(பழ. ௨௨௪) என வருதல் காண்க, குச்சி, குச்சிப்புல். கவுள் என்றது, 
செவி மருங்கிருந்து மோவாய்வரை வளர்ந்து ஈன்கு ஓதுக்கப்பட்டிருக் 
கும் மயிர், “*ஊர் பெரிது இகந்தன்றுரிலன்'" எனவே, அச்சமூுடைய 
னென்பது படாமை விலச்கற்கு “அரணெனக் காடிகைக் கொண் 
உன்றுமிலன்'' என்முன். பகைவருடைய இனஙறிரை முன்னின்று 
நோச்கனும் மருங்கிருந்தெண்ணினும், அவர்கள் அயிர்த்டிற்கெடனா 
மென்றெண்ணிப் புறமிருந்து கோக்கனமை தோன்ற, *'செல்புறம் 
கோக்க'' யென்றும், நிரைகோடற்குச் சூழ்ச்சியை விரைக்கெண்ணுதல் 
முூறையன்மையால் “பைய வெண்ணார்'' யென்றும், கரந்தையாரைத் 
தொலைவிலே நிறுத்திப் பொருது சாய்த்தமை விளங்க, “'சிலையின் 
மாற்றியோன்”' என்றும் கூறினார். பகைவர் முன்னேறவிடாது மூன் 
ஹோக்கி அடிவைக்குந்தோறும் அவரைக் தடுத்து மாற்றுவது பற்றி, 
**புகையர்...... எனப்பட்டான்?' என்றும்'' பரலன்னனென்னாது அன்ன 

என்று பாடங்கோடலும் உண்டாதலின், அதற்குப் பொருள் இதுவென் 
பாச் அன்ன...உளர்'' என்றும் கூறினார். “ஊர் பெரிது...... குடிமை” 
யென்றது, “ஊரிலே யிருர்துகொண்டுதான் இருந்தான்; பகைவர் 
கிரை கவரீர்து கொணரப்பட்டது!” என்ற உலகுரை காட்டிநின்றது.. 
சிரை வந்ததும் பிறர்க்குப் பகுத்ததும் பிறர் அறிதர்குமுன்பே மிக மிக. 
வீரைவாக விடிவதற்குள் நிகழ்ந்தன என்பது, '*எனைத்தும்...... கேளா 
தோன்'' என்பதனால் பெறப்படுகிறது.
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சோழசாட்டுச் சான்றோர்களுள் இவரும் ஒருவர். இவர் பெயர் 

உவேரச்சனாரென்றும் காணப்படுகிறது. இவர் நெய்தல் நிலக் கருப் 
பொருள்களை நுணுகி நோக்கி இனிமையுறக் கூறுவதால் இவர் நெய் 
தல் நிலத்தவராவர். சோழகாட்டு கெய்தல் கிலத்தூர்களுள் பொ றியா 
Goer gy மூரையும் ஆங்கிருக்து ஆட்சிபுரிந்த தலைவனான பெரியன் 
என்பானயும் சிறப்பித்து, “பாடுகர்த் தொடுத்த சைவண் கோமான், 
பரியுடை ஈம்3றர்ப் பெரியன்'” (அகம்2௧00) எனறும், **6.ற்3றர்ப் பெரி 
யன் கட்கமம் பொறையாறு”! (6: ௧௨௧) எனறும் பாடியுள்ளார். 
கண்ப வரயில் என்னும் ஊரை இவர் குமுத்இிருக்கும் ஈலம் கண்ட 
கற்றிணை யுரைகாரரா் (௩௮); இதுவே இவரது ஊராகவும் இருக்கலாம் 
என்று கருதுவர். இவர் காலத்தே சோழன் இராசசூபம்வேட்ட பெரு 
கம்கன்ளி உறையூரிலிருந்து ஆட்டுபுரிக்து வந்தான். அவனை இவர் ஒரு 
கால் செனறு கண்டார். அவனும் இவர் சேய்மைகாட்டில் இருப்ப 
வரென அறிந்து மணியும் பொனனும் முத்தும் உடையும் பிறவும் 
கிரம்பத் தந்து மகிழ்வித்தான். இவ்வண்ணம் இறப்புற்று விளங்கிய 
இவர், ஒருகால் ஒரு தலைவன் பகைவர் நரட்டிற்குச் செனறு அவர்தம் 
கிரைகளைக் கவர்க்துவர்து திறத்தைக் கண்டார். அவன் மறுபடியும் 
வேற்று நாட்டிற்கு நிரை கவரச் செல்வது கருதினை. அதுகுறித்து 
வீரரிடையே உண்டாட்டு நிகழ்ந்தது. உலோச்சனாரும் ஆங்கே 
இருந்தார். அவர் வீரருக்குக் கள வழங்குவொப் பார்த்துக் கூறு 
வதுபோல **கள் வமங்குபவனே, மூனாபு இத்தலைவன் கக்தார காட்டிம் 
குட்புகுந்து நிரை கவர்ந்துகொணர்ச்து கள விலைச்கு ஈஎடாகவழங்கென? 
இன்றும் அவ்வாறே செல்லச் சமைநீதுள்ளான; செனறுள்ளானெனவே 
கூறலாம். நின்பால் உள்ள கள்ளை வழங்குவாயாயின மூடிவில் அவற்கு 
இல்லையாய் விடும்; அவன் ஆனிரைகளைக் கொணருங்கால், விடாய் மிக 
வுடையனணவன். அப்போது வழங்குதறகு முதுகட்சாடி யொனமழைப் 
பேணீ வைப்பாயாக'' எனறு இப்பாட்டைப் பாபூனார். 

முட்காற் கரை மூதுபமழ னேய்ப்பத 
தெறிப்ப விகாக்த தேங்கக் தாரம் 

நிறுத்த வாயட் தலைச்சென் றுண்டு 
LE Gor நின்று டைந்கிணம் பெருத்த 

டூ எச்சி லீரீங்கை A my mb இமிரிப் 

புலம்புக் கே புல்லணற் காகா 
ஒரு முறை யுண்ணா வளவைப் Ciuc feng 
ஊர்ப்புற நிறையக் தருகுவன் யார்க்கும் 
தொடுத லோம்புமதி முதுகட் சாடி 

50 YSIS கழுமிய துகளன் 
காய்தலு முண்டக் கள்வெய் யோனே. 

திணையும் துறையு மலை............ உோச்சலர் பாடியது. 

உரை : முட்கால் காரை முதுபழன் ஏய்ப்ப - முட்டா 
யுடைய காரையினது முஇர்ந்க பழத்தை யொப்ப ; தெறிப்ப
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விகக்த தேம் கந்தாரம் - முற்ற விகரக்கு இனிய மதுவையுடைய 
கக்தார மென்னும் பெயரையுடைய Corn mij gH; Bo ds 
ஆயம் தலைச்செனனறு உண்டு - தான் கொண்டுவக்து கிறு தீஇன 
திரையைக் கள் விலைக்கு கேராகக் கொடுத்து உண்டு ; பச்சூன் 
தின்று - ரெவ்விக் கசையைத் இன்று ;) பைம்கிணம் பெருத்த - 
செவ்வி திணமிக்க; எச்சில் ராக்கை வில்புறம் இமீரி . ௪௪௮ 
லாகிய ஈரமுடைய கையை விலலினது பூறகுதே திமிர்ந்து ; 
புலம் புக்கனன் புல்லணல் காக - வேதறு காட்டின்கண்புஃ 
கான புல்லிய தாடியையுடைய eros ; ஒருமுறை உண்ணா 
அளவை - இவவிருக்கு மறவர் ஒருகால் உண்பதன் முன்னே ; 
பெருகிளை ஊர்ப்புறம் கிறையத் குருகுவன் - பேரிய ஆனிரையை 
இவலஞூாப் புறமெல்லாம் கித்பல் கொடு தறாகுவன் ; யாக்கும் 
கொடுதகல் ஓம்பு இ - யாவர்க்கும் வாரஈது அதகற்பொருட்டுத 
கொடுதலைப் பாதுகாத்து வைப்பாயாக) முனுகள் ary Bibs 
மனுவையுடைய சாடியை/ ௮, ரக் கழுமிய துசளன் - அவைக் 
கொண்டு வரச் கலக்கு தூனியை யுடையனாய ; ல் கன் வெய் 
யோன - அம்மதுவை விருமபுவோன்; காய் கலும் உண்டு - 
விடாய்க்தஷம் உண்டாம்; எ. று. 

தலைச் சென்றென்பது தலைச் செலவெனத் இறரிச்சப்பட்டது. கள் 
விலையாட்டியிடத்தே செல்லவென்றுமாம். “* இிங்கட்டாரம்?” எனோோதிக் 
கள்ளாகிய இனிய பண்டமெனினுமமையும்.  “காய்தலும் உண்டு? 
என்பதற்குக் கள் வெய்யோனாதலவின் நினனை வெகுளவுங்கூடு மென் 
பாருமுளர், 

இவன் கிரை கொள்ளச் செல்ன்றமை ஈண்டார் கள்விலையாட் 
மூக்குக் கூறியது, 

விளக்கம்: காரையென்பது மாட்செடி; அதனால் அதனை “மூட் 
கால் காரை!” யென்றார். தெறித்தல்-முற்றவும் புளித்தல், தேன் 
என்பது தேம் என வர்தத. கந்தாரம் என்பது காவிரிக் கரையைச் 
சார்ந்து ஓர் ஊர், இவ்வூரினாத் தலலமையாசக் சொண்ட இறு காடும் 
இருந்தது; இரூன “மித்தா வினஷேத வளகாட்டுக் கக்தார நாடு?! (14. 1, 
R. 1936-—37: ௦, 572) எனக் கல்வெட்டுக் கூறுவது காண்க, கவர்ந்து 
போந்த கிரைகளைக் கொண்டோர் அவற்றைத் தாமுண்ணும் கள்ளுக்கு 
விலையாக மாறுவது வழக்காதலால், “நிறுத்த ஆயற் தலைச் சென் 
அண்டு”' என்றார். பிறரும், *அங்கட் இனையன் றுடியன் விறலிபாண், 
வெங்கட்கு வீசம் விலையாகும்-- செங்கட், செருச்சிலையா மன்னர் கூ கு 5 ரு 
செருமூசவயிற் சிற, வரிச்சிலையாம் றத வளம்!” (பு. வெ. மா. ௧௬) 
என்பது காண்க. காளை புக்கனன் என்றபின், ““ஒருமூறை யுண்ணா 
வளவை”” யெனவே, உண்பவர், புலத்துக்குச் செல்லாது கள்ளுண்டம் 
கிருந்த மறவரென்ப.து பெறப்படிதலால், ! இவ்விருர்த மறவர்'!' என்பது 
வருவிக்கப்பட்டது, உண்ணாவளவை யென்றது, கிரைகோட் கடுமை 
புணர நின்றது. யாவர்க்கும் வாராது-எல்லார்க்கும் பெய்து கொடுக் 
காமல், கள் விற்போர்பால் செல்ல ஆரிரைகளை விற்றுவிடுதலின், 
“தலைச்செல்ல எனத் இறிக்கப்பட்ட”? தென்றார். காய்தலும் என்புழி
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யூம்மை, எதிர்மறை. மிக்க வலியுடையார்க்கு வெகுளி மிக விரைவில் 
உண்டாகாதென வறிக. பெருகற்கிள்ளியின் பெய்ருடையார் புதுக் 
கோட்டைப் புஇயிலுள்ள வூர்களிற் காணப்படுசலால், (க, 18. 140. 
#97 ௦1 7974) இப் பாட்டு அவ்வூர் சிகழ்ச்சியாகக் கோடம்கு இட 
கிறது. இது மேலும் ஆராய்தம்குரியது. 

௨௫௯. கோடை பாடிய பெரும்பூதனர் 

கோடை யென்பது மலை; இப்போது ௮து கோடைக்கானல் என 
வழங்குகிறது. இதனைச் சான் மூர் பலரும் வியந்து பாராட்டுமாறு 
பாடிய A pure Ou aby sept “Caron பாடிய Mu Gib ger” 
என்று குறிக்கப்படுகின்றார். மாட்டில் மறவர் பகைவரது நிரை கவரீத 
அம், கவரீந்து சிரையை மீட்ட லஓுமாகிய செயல்களில் ஈடுபட்டுத் தங்கள் 
மறமாண்பை நிறுவிப் புகழ்பெறும் துறையில் கருத்தான்றி யிருந்தனர். 
அதானப் பெரும்பூ. ஞர் கண்டு மூழ்£து வர்தார். ஓரகால் பகைவரூர் 
நிரைகளை மறவர் கவர்ம்தெகினர். அஃதுறிந்து மானம் பொருத நிரைக் 
குரிய மறவர் மீட்டற்குச்செல்ல விரைர்தனர். அவர்களுடைய தலைவன் 
நிரை மீட்டும் வேட்கைகொண்டு முன்னே செல்ல லுற்றான். அ்ரிரை 
கவர்க்தேகும் பகைவர் காட்டிடத்தே LO DEEDES காவல் புரிந்த 
னர். ஆனிரைகள், தெப்வமரள் கொண்ட புலைமகளிச் தாவிச் துள்ளிக் 
குதிப்பதுபோலச் தாவித் தள்ளிச் சென்று கொண்டிருந்தன, அந் 
சிரைகளை மீட்கச் செல்லும் மறவர் அவற்றின் நிலையும் காவல் புரியும் 
12வது மறமாண்பும் அறியாது செல்லுதல் கூடாது 2: நிலைமையை 
ஒருவாறறிக்துகொண்ட ஒரு சான்றோர், ௮ம் மறவ£ஊ நோக்கிக் காட் 
ல் மறைந்திருந்து காவல்புரியும் பகைவர்களைக் ஈண்டு அவர் காவலைக் 
கட்டழித்தபின் னல்லது கிரைமீட்ட அவரிடையே செல்வது நன்றன்று 
என அறிவுறுத்தினார். அவ்வறுிவுரை இப்பாட்டு வடிவில் Sri 
டுள்ளது. 

ஏறுடைப் பேருகிரை பெயர்தரப் பெயரா 
திலைபுதை பெருங்கசாட்டுத் தலைகரம் இருக்கு 
வல்வின் மறவ ரொடுக்கங் காணாய் 
செல்உல் செல்லல் சிறக்கநின் னுள்ளம் 

இ முருகுமெய்ப் பட்ட புத்தி போலத் 
தாவுபு தெறிக்கு மான்மேற் 
புடையிலங் கொள்வாட் புனை கம லோயே. 

தீணை: கரந்தை. துறை: செருமலைதல் : பிள்ளைப்பெயர்ச்சியுமாம். 
செருமலைதலாவ து, “Can Aurore கண்ணுற்று வளைஇ, கட்கு 

வரச் தாக்கி யுளர் செருப்புரிக்தன் நு.” 

உரை: எஅுடைப பெருகிரை பெயர்கா - தாம் கொள்ளப 
பட்ட ஏற்றையடைய பெரிய ஆனிரை முன்னே போக; பெய 
சாது - மீட்க வருவாரைக் குறிக்து அந்கிரையேடு தாம 
போகாது) இலை புதை பெருங்காட்டு - திழையால் மூடிய பெரிய 
காட்டின்சண்; தல கரந்இிருக்கு வல்வில் மறவர் ஒடுக்கம்



௧௨௨ புறகானூது 

அரணாய் - தலைகரந் இருட் த வலிய வில்லையுடைய மறவரது ஓடுக் 
கிய நிலையைக் கருதகாம் ; செல்லல் செல்லல் - போகாதொழி 
போகாகொழி; கின் உள்ளம் இறக்க. நினது மேற்கோள் 

சிறப்பதாக ; முருகு மெய்ப்பட்ட புலைக்தஇு போல - தெய்வம் 

மெய்யின்௧கண் ஏறிய புலைமகளை யொபப) தாவுபு தெறிக்கும் 

ஆன்மேல் - தாவிதுதுள்ளும் ஆனிரை மேல் ; புடை இலங்கு ஒள் 
வாள் புளை கழலோய் - மருஙகிலே விளங்காகின்ற ஒளனளிய 

வரணினையும் வீரக் கழலினையு முடையோய ) எ.று. 

புன்கழலோய், காணாப் ; ஆன்மேற் செல்லல், செல்லல்; கின்னுள் 
ளம் சிறப்பதாக எனக் கூட்டுக. செல்லலென்றது அவரைக்கணடு 
பொருது கொன்றன்றிச் செல்லலென்பதாம். 

விளக்சம்: வெட்சியாரை......... செருப்புரிந்தன்று;) “வெட்சி 
யாரைக் இட்டிச் சூழ்ந்து அஞ்சத் சாக்கி யெடுப்பும் சாய்ப்புமான பூசலை 
மேற்கொண்டது.'' (பு. வெ. உட. உரை) பெருகிரை பெயர்தரப் பெய 
ராது எனறதனால் முன்பின் பெயர்தல் வருவித்து, மறவர் பிற்பெயர் 
தற்குக் காரணமும் £* மீட்க வருவாரைக் குறித்து” என வருவித்துரைத் 
ஜார். செல்லல் என விலக்கியது, செல்பீவான து உள்ளதீதின சிறுமை 
கருதிக் கூறப்பட்டதன்றாதகல் விளங்க, '*கிறக்க நின உள்ளம்” எனறார். 
தெய்வ மருள்கொண்டு ஆடிம் புலைத்தியை, ““மூருகு மெய்ப்பட்ட 
புலைத்தி” யென்றார். “சிலம்பிற் சூர் ஈரைக்தணையையாய் நடுங்கல் 
சண்டே?” (குறும். ௨) என்று பனம்பாரனாரும் கூறுதல் காண்க. 
கரச்திருந்த மமவர் வெட்சியார். புனகழலோன, கரக்தையார் தலைவன்; 
மறவனுமாம். செல்லல் செல்லல் என அடுக்கபது, அவரைக் கண்டு 
பொருது கொன்றன்றிச் செல்லலாகாதென்பது வழ்புறுத்தி சின்றமை 
யின், **செல்லலென்றது........... என்பதாம்!” எனறு உரைத்தார். 
கார்த்தாமலைப் பகுதியிலுள்ள குன்றுகளில் ஒன்றான கோடைமலை 
இவராற் பாடப்பட்டதெனறும் கொள்ளலாம். 

  

௨௬௦. வட மோதங்கிறார் 

வடமோதம் என்பது ஒரூர். ௮து தொண்டை சாட்டிலுள்ளது. 
சித்தார் மாவட்டத்திற் சிகாளத்தி திருத்தணிகை வட்டங்களிலுள்ள 
(மாதம் என்னும் ஊர் பண்டைசாளில் மோதம் என இருந்து இக்காளில் 
மாதம் என அரசியல் ஏடுகளில் வழங்குகிறது. மதுரை மாவட்டத்தி 
லும் மோதம் என்று பெயரியதோர் சஊரிருந்கமையின் தொண்டை 
மாட்டின் வடபால் இருந்த மோதம் வடமோதம் என வழங்கிற்று. இச். 
சென்மோதம் இப்போது மோதகம் என வழங்குகிறது. வடபமோதங் 
கிழார் பாடிய பாட்டொன்று அகத்திலும் காணப்படுகிறது. இவர் 
அபொருள்களைக் கூர்ந்து நோக்கி, ஓவியம் எழுதுபவர்க்கு வேண்டுங் 
குறிப்புத் தருபவர்போலச் சொற்களால் ஒவியம் செய்து காட்டும் 
ஒள்ளிய புலமை படைத்தவர். முருக்கம்பூவின் அரும்பு இளமகளிரின் 
கிறமூட்டிய உக௫ரை நிகர்க்கும் என்பதும், குரவமலர் வண்டூதுதோறும் 
உதிர்வது, வெள்ளி நுண்கோல் அரத்தால் அறுக்கப்படுங்கால் உதிர் 
வதுபோல வுளதென்பதும் உடம்பொழித்து உயிர் நீங்கும் ஒருவனைத் 
தின் தோலையுரித்துக் கொண்டேகும் பாம்பின் செயலோடு உ வமித், 
அரைப்பதும் மிக்க இன்பம் தருவனவாகும். பிற்காலத்தே சிவஞான.



மூலமும் உரையும் ௧௨௨ 

போதமருளிய மெய்கண்ட கேவரும் இடைக் காலத்தே சவத 
சிர்காமணி பாடிய திருத்தக்கதேவரும் உடம்பைவிட்டுயிர் ரீங்குதழ்: 
கிவர் காட்டிய உவமையை வியக்தெடுத்துச் சாமும் ஓஒதுவாராயினர். 

திலைமகளொருத்தி, தன் காகுலன் பிரிர்து சென்றவன் விரைய 
வாராமையால் வேறுபட்டு வருந்தினாள். அவள து மெலிவு Gb gon 
யின் அவன் வரவு இன்றியமையாதாயிற்று. அம்ரிலையில் அவனை மிக 
கினைந்து வருர்தீனள் ; அவ்வருத்து மூடிவில் அவனும் வந்து சேர்ர் தான். அதை மூன்னறிந்து உணர்த்த வந்த தோழி “மெல்ல கோக்க 
கிணந்தனம் இருக்தனமாக, கயந்தரங்கு, உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் 
போல, வந்து கின்றனரே காதலர்!” (அகம். ௨௧௭) என மொழிவது ரிக்க இன்பம் தருகிறது. 

ஒருகால் பகைவர் அன்னூர் அனிரைகளைக் கவர்ந்தேயயெது 
அறிந்து பின்னே சென்று அப்பகைவரை வென்று கிரைகளை மீட்டுக் 

EM oor) ger Aer scr உய்ச்சான் ஒரு தலைமகன். அவன் நிரை மீட்குங் 
கால் செய்த போரில் அவன் மார்பில் பகைவர் எய்த அம்பு தைத்து அவன்கஉயிர் உடம்பைவிட்டு நீங்கும் நிலையைப் பயக்கு. கஎரருகே வக் SH, அவன் உயிர் நீங்கிற்று; உடம்பும் கம வீழ்ந்தது. ஊரவர் 
அவற்கு கடுகல் காட்டிப் பெயரும் பிடும் எழுற்ச் சிறப்பித்தனர். அவன் உயிர் வாழ்ந்ரு காலத்தில் அவன் பாணர்ச்கும் புலவர்ச்கும் நிலனும் 
பொருளும் வ.ழங்இ இசை பெற்றவன. அவன நடுகல்லான து அறியாத பாணப்னாருவன் அவச. நோக்க வர்துகொண்டிருக்தான. அவற்கு வியில் ஓ ரிமித்தங்கள் உண்டாயின. அதனால் அவன் இத்தலைவனக் காண்டல் இயலாதுபோலும் எனும் கவலையால் விழுங்கப்பட்டு வாடிய மூகத்தனானான். அவனை இடைவ,ியில் வேறொரு பாணன கண்டு, “பாண, இனி ரீ தலைவன் தர்த கிலத்தை உழுதுண்டல் செய்வதோ, வேறு வேறிடஞ் சென்று இரரர்துண்பதோ இவையே செய்யத்தக்கன ; திலைமகனோ நிரைமீட்டு வந்தவன் 'நிரையொடு வர்க உரையனா௮, உரிகளை யரவம் மான, அரிதுசெல் லுலடம் சென்றனன!! எனறு சொல்லி “அவன் பெயா் கல்லில் எழுதப்பட்டுளு; சென்று கண்டு வழிபடுக'' எனக் கையறவுபட வுரைக்தான. இதனை நம் வடமோதங் 
கிழார், இச இனிய பாட்டால் wb கெஞ்சுருகுமாறு பாடியுள்ளார். 

வளரத் தொடினும் வெளவுபு இரிந்து 
விளரி யுறுதரும் இ௫தொடை நினையாத் 
தளரு கெஞ்சம் த௯.இ மனையோள் 
உளருங் கூக்து னோக்கிக் களர 

இ கள்ளி நீமற் கடவுள் வாழ்த்திப் 
பசிபடு மருங்குலை கசிபுகை தொழாஅக் 
காணலென் கொல்லென வினவீனை வரூஉம் 
பாண கேண்மதி யாணரது நிலையே 
புரவுத்தொடுத் துண்குவை யாயினு மிரவெழு* 

௮௦ தெவ்வங் கொள்குவை யாயினு மிரண்டும் 
கையுள போலுங் கடிதண் மையவே
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முன்னூர்ப் பூசலிற் றோன்றித் தன்னூர் 
நெடுகிரை தழீஇய மீளி யாளர் 

விடுகணை நீத்தம் துடிபுணை யாக 
கு வென்றி தந்து கொன்றுகோள் விடுத்து 

வையகம் புலம்ப வளைஇய பாம்பின் 

வையெயிற் றய்க்த மதியின் மறவர் 
மையகத் துய்ந்த கன்றுடைப் பல்லான் 

நிரையொடு வந்த வுரைய னாக 
௨௦ உரிகை யரவ மானத் தானே 

அரிதுசெல் லுலிற் சென்றன னுடம்பே 

கானச் சிற்றியாற் றருங்கரைக் காலுற்றுக் 

கம்பமொடு துளங்கயே விலக்கம் போல 
அம்மிபாடு துளங்க யாண் De தன்டேோற 

உ௫ கயரிசை வெறுப்பக் தோன்றிய பெயரே 
மடஞ்சான் மஞ்ஞை யணிமயிர் சூட்டி 
இடம்பிறார் கொள்ளாச் சிறுவழிப் 

படஞ்செய் பக்தரீக் கன்மிளை யதுவே. 

fer: அது. துறை: கையறுலை; பாண்பாட்டுமாம்...... வடமோதங் 
கிழார் பாடியது. 

உரை: வளரக கொடினும் - ஓளை மிக வேண்டுமென்று 
TOG said; வெளவுபு இரிந்து - ஓசையை யபுன்வாங்க வேறு 
பட்டு) விளரி உறு தரும் இர தொடை நினையா ~ இரங்கற் பண் 
ணாகிய விளரியைச் சென்றுறுன்ற இனிய ஈரம்பு கி கொடை 
யினது இங்கை கினைந்து; தளரும் கெஞ்சம் தலைஇ - நடுங்கும் 
கெளுசத்ைகக் கலைப்பட்டுப புறப்பட்ட அளவில் ; மனை ?3பாள் 
உளரும் கூக்கல் கோக்கு. கிமிக்த வழியாக ஒறு மனைவி விரித்து 
வருனெற மயிரைப் பார்தது; களர கள்ளி நீழல் கடவுள் 
வாழுது . களர் நிலக்துள்ள களளி மாதிதஇுன் நிழற்கண் உண் 
டாகிய கெய்வக்தகை ஏத்த; பசி பு மருங்குலை - பசி தங்கிய 
வயிற்றை யுடையையாய் ; கசிபு கை கொழா . இரங்கிக் கையால் 
கொழுது) காணலென் கொல் ஏன வினவி வரூஉம் - நம் 
குரிசிலைக் காணமாட்டேன் கொல்லோ என்று எஇர் வருவாரைப 
பார்கீதுக் கேட்டு வருகின்ற ; பாண கேண்மடஇு யாணரது நிலை - 
பாண கேட்பாயாக சமது செல்வம் பட்ட நிலமை 7 புரவுகி 
கொடுக் துண்ணாவையாயினும் - இனி நீ ௮வன் நமக்கு விட்ட 

. அிளைகிலங்களைக் கைப்பற்றி உண்பாயாயினும் ; இரவு எழுந்து
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எவ்வம் கொள்குவையாயினும் - அன்றி அவனோடு கூடி. இன் 
புற்நிரு்கவிடகது அவனணையின்றி 'உயிர் வாழ்கற்பொருட்டு 

இரக்கக் கஉடவோமென்றெழுந்தருந்து வருத்தம் கொள்வாயாயி 
னும்) இரண்டும் கையுள போலும் - இரண்டும் dear g mews g 

துள்ளன ; கடிது அண்மைய முன்னூர்ப் பூசலில் தோன்றி - 

மிக்க அ௮ணுமையையுடைய ஊர் முனனாகச் செய்யப்பட்ட பூச 

லின்கண் கோன்றி) கனனூர் கெடுகிசை கழீஇய மீளியாளர் - 

தன்னுடைய சளரின்கண் மிக்க கிரையைக் கொண்ட ம௰ இனை 

புடைய வீரர்) விடு கணை நீககம் துடி புணனையாக வென்றி தக்து- 
எயயப்பட்ட அம்பு வெள்ளத்தைக் கன் குடியே புணையாகக் 
கடஈது) கொனனு - பகைவரைக் கொன்று; கோள் விடுத்து - 
yar கொண்ட நிரையை மிட்டு) வையகம் புலம்ப - உலகம் 
தினிப்ப) வலாஇய பாம்பின் வையெயிற்று உயத்கு மதியின் - 

சூழ்ந்துகொண்ட பாமபினது கூரிய பல்லீனின்று பிலழ க்துப 
போக்த இககக£ப் போல) மறவர் கையக் துய்க்கு கன்றுடைப் 
பல்லான கிரையொடு வக்க - மறவருடைய கையினின்றும் 
பீழைத்துப்போற் க கன்ரையுடைய பலவாகிய அன்ரையுடனே 

வர்க; உரையனாக-சொல்லையுடையளுய்; உரிககா அரவம் மான - 
தோலுரிக்க பாம்பு, போல?) தானே அரிது செல்லுலகில் 
சென்றனன் - சான் ஒறுவனுமேயாக of Sree செல்லப்படும் 
மேவருலகக்தின்௧கட் போயினான் ; உடம்பு - அவனது உடம்பு 
கானக கிற்றியாற்று அருங்கரை - காட்டுட் சிறகியாற்றினது 
அரிய கரையிடதீது; காலுறறுக் கம்பமொடு துளங்கய இலக்கம் 
போல - காலுற நின்று நடுககத்தேோடு சாயக்கு இலக்க கை 
யொப்ப) அம்பொடு germ AOD Hips கன்னு - அம்பாறு 
எலிதுது. அவவிடதீது வீழ்ந்தது; உயர் இசை வெறுப்ப த் 
தோனறியோன் பெயர் - உயாக்க ர்த்து மிகவம் தோன்றிய 
மறவண் பெயர் ; மடனாசால் மன்னை பணிமயிர் சூட்டி, - 
மென்மை யமைந்த மயிலினது அழகிய மமிராகயை பிலியைம் 
சூட்ட; பிறர் இடம் கொள்ளாச் சிறுவழி - பிறர் இடக் 
கொள்ளப்படாத சிறிய விடக்கு; படன்செய் LUG சாக்கல் 
மிசையது - படைவையாற் செய்யப்பட்ட பந். தாக்ழ் நட்ட 
மல் மேலது) எற, 

சூட்டியென்பது சூட்டவெனத் திரிக்கப்பட்டது; சூட்டப்பட் டெனினு மமையும். மனையோள் கூர்தனோகி என்பதற்குப் “பாண, 
என் மானவியத சரியும் மயிரை நோக்இ?? யெனவும், புரவுத் கொடுத் 
தென்பதற்கு அன்று உம்மைப் புரக்க பரிசைப் பாடியெனவும் உரைப் 
பாருமூளர். 

விளச்கம் ண உரையில் ஒரு மனவி யென்றதில், மனைவி, மனைக்கு 
உரியவளாகிய ஒருத்தி யென்பதுபட நின்றது. வழிச்செல்வோர்
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எதிரே, விரித்த தலைமயிருடன் ஒருத்தி முற்படவரின், அதத் 
இறிமித்தமாகக் கருதுவது இயல்பு. தீகிமித்தத்தால் உண்டாம் எனக் 
கருதிய தீங்கை விலக்குதல் வேண்டித் தெய்வம் பரவினமையின்* 
தள்ளி நீழல் கடவுள் வாழ்த்தி! (யென்றார். அணங்கெனவும் தெய்வ 

மெனவும் கூறாது கடவுள் என்றது, மனமொழிகளின் எல்லை கடந்து 
தின்று, உயிர்கள் நுகர்தற்குரிய வினைப்பயன்கள் தாமே சென்றுசெய்க 
வயிரைச் சாரமா.ட்டரமையரன், அவ்விீனப்பயரீர விரீன மூ. தலரகிய 
உயிர்கள் நுகரச்செய்யும் முழுமுூகற்பொருள், இரிமித்தம் காட்டும் Bri 
பயன் வந்து சாராமை விலக்க வல்லதாமென்ப தனால், அகக் கடவுள் 
எனவும், கடவுள் வாழ்த்தி யெனவும் கூறினர். “கோட்பாலனவும் 
வி"எயுங்குறு சாமை யெர்தை, தாட்பால் வணங்கித் தலைகின்றிவை 
கேட்க தக்கார்!” (திருஞான. மூன், பதி: டு௪) என்று சான்றோர் 
தெளிய வுரைப்பது காண்க. குருிலைக் காணச் செல்லுநற்குக் 
காரணம், வயிற்றிடை நினறு வருத்தும் பசியா தலால், “:பசிபடு மரங் 
குலை? யென்பது கூறப்பட்டது. யாணர், புதுமை; ஈண்டு அகுபெய 
ரரய்ப் புதியவாப்ப் பெறப்படும் பொருண்பேனின்றது. ஓரகாலத் 
தோரிடத்தே ஒருவர் தமக்குரிய அனபரைக் கண்டு, பிறிதொருகால் 
அவரையின்றி அவ்விடத்ஜதைக் காணின், அஃது அன்பரைப் பால் 
இன்பஞ் செய்யுமென்பது இயல்பு, இதனால் **இரவெழுந்து எவ்வங் 
கொள்குவையாயின்'' என்றதற்குப் பொருள் கஉூறுவரரரம், “அவனோடு 
கூடி யின்புற்றிருந்தவிடத்து அவயின்றி உயிர் வாழ்தற் பொருட்டு 
இரக்கச்கடவோம் என்றெழுக்திருந்து வருத்தப் கொள்வாயாயினும்”” 
என்று உரைகாரர் கூறுவாராயினர், போலும்? உரையசை, போலும் 
என்பதை உவம வுரபாகவே கொண்டு கையுள்ளனபோல மிக்க 
அணுமையையுடைய என இயைத் துரைப்பின், ஈண்டுக் கூறிய உண்ட 
லும் கோடலும் என்ற இரண்டும் தொழினமேனின்ற சொற்களாய் 
அண்மைச் சொற்கு இயையாதனவாய் இருத்தலின் பொருந்தாமை 
கண்டே உரைகாரர், கடிதண்மைய வென்றதைஊரோ டியைத்துரைத் 
தாரென அறிக. அம்பு வெள்ளம்-அம்புகளாகிய வெள்ளம், பாம்பின் 
வையெயிழ்றுய்க்த மதியின் மறவர் கையகத்துய்ந்கன ஆனிரையென்ற 
இவ்வுவமவழகைக் கண்ட திருத்தக்கதேவர், சீவகன் நிரை மீட்ட 
செய்தி கூறலுற்றவிடத்து, “வாள் வாயுமின்றி வடிவெங் கணையுமின் 
றிக், கோள்வாய் மதியம் கெடியான்விடுத்தாங்கு மைந்தன், தோள்வாய் 
சிலையி னொலியாற் றொறுமீட்டு மீள்வான், நரள்வாப் கிறைந்த ஈகை 
வெண்மதி செல்வதொத்தான்' (சீவக: ௪௫௪) என்று தாம் மேற் 
கொண்டமைத்துப் பாடுவது கண்டு இன்புறுவது தக்கது, அறமும் 

Yap மூடையார்ச்கல்லது செல்லுதல் அரிதாகலின், மேலுலகம் 
அரிது செல்லுலகு'' எனப்பட்டது. நிலத்தே படிய வீழாது சாய்ந்து 
கிற்குமாறு தோன்ற,  காலுற்றுச் துளங்கிய கம்பம் என்றார். 
இலக்கம், விற்பயிற்சி பெறுவார் அம்பு எய்து பயிறற்கு நிறுத்தும் 
கம்பம், தோன்றியென்பகே பாடமாயின் அது தோன்றியோன் 
அன்று பொருள் பட வரச பெயராம்.



மூலமும் உரையும் உள 

௨௬௧. ஆவூர் மூலங்கிழார் 

பாண்டி காட்டில் மல்லியைத் தலைககராகக் கொண்ட Og sr@ 
யால்லி நாடெனப்படும். அகுற்குரிய கலைவன் காரியாஇ யென்னும் பெய 
ரினன். அவன்பால் ஆஜர் மூலங்கிழார் பேரன்புடையவர், ஒருகால் 
அவர் அவன் நெடுமானக்குச் சென்றிருந்தார். அவன் தன்பரல் வரு 
பவர்ச்குத் தடையின்றி வரவேற்பு ஈல்இ நல்ல வுணவளித்துச் சிறப்புச் செய்கான். அதசீனக் கண்ட அஞர் மூலங்கிழார்க்கு வியப்பு மிகுந்தது. 
அவரினப் புகம்வாராய் அவனது நெடுமையின் சிறப்பை இனிய பாட் 
டொனறில் சிறப்பித்தார். பின்பு அவன் கற்க மிக்க பரிிலைப் Qu dos 
தமது ஊரையடைந்தார் அலர் கலங்கிழார். பலகநாட்குப்பின் அவர் 
காரியாதி யுறையும் மல்லில்குச் சென்றார். இடையில் கிகழ்ச்தது அவர்க் 
குத் தெரியாது. காரியாறியின் பகைவர் HU Dt அனிரைகள்ைக் 
கவரர்து செனமனா. அது கேட்ட காரியாதி விரைந்து சென்று அவ ரோடு போருடற்றி ௮௫ நிரைகளை மீட்டுக் கொணர் 5து மேம்பட் டான. ஆயினும், பகைவர் அவன்மேல் எறிர்த படைகள் அவற்கு இறு 
தியை வில்த்தன. ஊரவர் அவனது பெறலரும் பி௫ம் பெயரும் நட கல்லிற் பொறித்து நட்டு வழிபட்டனர். இது கிகம் தபின்பே ஆவூர் மூலங்கிழரர் மல்லிக்கு வக்ககாகும். அநனால் மனம் புண்பட்டு வருகி 
யவர் காரியாதியின் பெரும2ன பொலிஈிழக்து கோன்றுவது கண்டு 
இந்தப் பாட்டினைப்பாடினார். காரியாதியின் பெயர் ஏடுகளிந் சிதைந்து 
பேரயிற்று, ௫. பி, எட்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் கரக்தைப் பேரரில் 
கிரைமீட்டுப்பட்டான். ஒருவன் ஈடுகல் “தஞ்சை கொண்ட கோப்பர 
கேசரி பன்மர்க்கு யாண்டு ௩-வது: கற்பூண்டி நாட்டு Ad Bayt 
கரம்பை, கலிதொடான்'” மூக்கண் அணியன் தொறுக் தொள (அத்) 
தொறு மீட்டுப்பட்டான்."? C= R. for 198°-6, ue, 42) என வருவது, ப்ண்டைகாளில் கடுகல்லிற் பீடுபெற எழுதிய திறத்தை எடுத்துக் 
காட்டுகிறது. தஞ்சைகொண்ட பரகேசரி விசயாலயன் என்னும் 
“சோழவேந்தன். 

அந்தோ வெந்தை யடையாப் பேரில் 
வண்டுபடு ஈறவிற் றண்டா மண்டையொரடு 
வரையாப் பெருஞ்ோ ற்ற முரிவாய் முற்றம் 
வெற்றியாற் Mud Ooo oo ராகக் 

இ கண்டனென் மன்ற சோர்கவென் கண்ணே 
வையங் காவலர் வளங்கெழு இருககர் 
மையல் யானை யயாஷயிர்த் கன்ன 
கெய்யுலை சொரிக்த மையூ னோசை 
புதுக்கண் மாக்கள் செக்க ணாரப் 

௧௦ பயந்தனை மன்னான் முன்னே யினியே 
பல்லா தழீஇய கல்லா வல்வில் 
உழைக்குரற் கூகை யழைப்ப வாட்டி 
நாகுழலை யன்ன ஈறும்பூங் கரந்தை 
விரகறி யாளர் மரபிற் சூட்ட



க Ly DBT SOT Di 

s@ நிரையிவட் டந்து ௩டுக லாகிய 

வென்வேல் விடலை மின்மையிற் புலம்பிக் 

கொய்ம்மழித் தலையொடு கைம்மையுறக் கலங்கிய 

கழல மகூஉப் போல 
புல்லென் றனையாற் பல்லணி யிழம்3த. 

திணையும் துறைய மலை....... ee ணற்ந்ர் மூலிங்கிறார் பாடியது. 

உலா : அந்தோ--; எற்தை அடையாம். பேரில் - என 

னிறைவனது அடைய பெரிப இல்லை ; வண்டுபடு ஈறவின 

துண்டா மண்டையொடு வண்டுகள் படியும் மனுவினால் ஒதியா,க 

மண்டையுடனே ; வரையாப் பெருஷ்சோறறு முரிவாய் முற்றம் - 

யாவர்க்கும். வளையாமல் வழங்கும மிக்க சோற்ரையுடைய 

மூரிக் த குறட்டையுடைத் தாகிய முற்றம்); Cel MH tir i அம். 

யின் எற்று - நீரற்ற யாற்றின் ஓ ஓடம் எத்தன்மைத்து j அற்றாக 
கண்டனேன் மன்ற. அதிதன்மைகத்தாகக் கண்டேன நிச்சயமாக 5 

என் கண் சோர்க - என் சண்மணி சோர்ந்து வீழவன வாக 

aoe காவலர் வளங்கெழு இருஈகர் - உலககிைக் காக்கும் 
வேக் கருடைய செல்வமிக்க இருககரின்கண் ; 2: மையல் யானை 

அபா வுயிர்கிகன்ன - “மதத்தான் மயங்கிய யானை உயகங்குகலாண் 

கெட்டுமிர்ப்புச் கொண்டாற். போன்ற) நெய்யுல் சொரிக்த 

மைன் ஓரை - கெய் காய்கின்ற உலையின்௧கண் சொரி.பபபட்ட 

ஆட்டிறைச்சியினறு ஒசையையுடைய பொரியலை ; புதுக்கண் 
மாக்கள் செதுக்கண் ஆற - 14 Bl மாந். தருடை ய ஒளிம ழலகிய 
கண்கள் நிறைய) ப ர்க முன்மன் - உண்டாக்கினாய் முன்பு 
அது கழிந்தது; இணியே - இப்பொழுது; பல் லா தழிஇய - 
பல ஆனிரை பக் கைக்கொண்ட ) கல்லா வல்வில் - கறகவேண் 

டாத வலிய விற்படையை 7 உழைக்குரல ROE அழைப்ப - for 

னிடத்தே குரலையுடைய கடமை தன இன குகை அழைக்கும்படி ? 7 
ஆட்டி - அலைத்து 7 ட கு த முலலயன்னா - BT HOT St மூலை போனற; 

நறும் பூங் கரந்தை - நதிய பூவையுடைய கரந்தையை 9 விரகறி 
பாளர் மரபின் சூட்ட - ் அறிவுடையோர் சூட்டும் முறைமையிலே 

சூட்ட; கிரை இவண் குந்து - கிரையை இவ்ஷரின்கண் மீட்டுக் 
குந்து ; நடுகல் ஆகிய வென்வேல் விடலை இன்மையின.ஃஈடப்பட்ட 

கல்லாகிய வென் நி வேலையுடைய இறைவன் இல்லாமையால் ; 

புலம்பி - தனிதது; கொய்ம்மழிக் கலையொடு - கொய்யப்பட்ட 
மொட்டையாகிய  கலையுடனே ; கைம்மை உறக் கலங்க - 

கைம்மை கோன்பு மிகக் கலக்கமுற்ற; கழிகல மகடுஉப் போல - 
ஒழிக்கப்பட்ட அண்கல கதையுடைய அன் மனைவியை 

யொப்ப ) புல்லெனறனை பல்லணி இழமந்து - பெசலிவழிர் சனை 

பல அழகும் இழந்து); எ - ஐ.



மூலநும உரையும் க ௨௯ 

அம்பியின் என்புழி இன் அசைஙிலை, அம்பியின் அற்றாக என்று 
பாடமோதுவாருமுளர்.. கண்? அசை. மன்? கழிவின்கண் வந்தது. 
எந்தை பேரில்லே / செறுக்கணாரப் பயர்தனை மூன்? இனி, மசூ௨ப் 
பாலப் பல அணியும் இழர்து புல்லெள்றனையாப் அம்பியபற்றாகம் கண் 
டன்; சண்ட என் உண் சோர்க எனக் கூட்டுக, ஓசை யென்றது 
ஆகுபெயரான் ஓசையைய/டைய கறியை ; இஃது ஓரு திசைச்சொல், 
செதுக்கணாூரவெள்பதற்குச் செறுக்கின சூடர் நிறைய என்றுமாம் 5 
கைம்மிஞ்ச என்றுமாம். 

விளக்ஈம் ண: பொலிவிழம்ன மரயைக் கண்டதும் மனம் கலங்க 
வருத்துகன்றாரா நல “அந்தோ 1! எற்கை- அடையாப். பேரில்!” 
என்றார். வரையாத வண்மையுடையன் என்பது தோன்ற, “அடை 
யாப் பேரில்?” எனப்பட்டது. ஈறவுண்ணும் கலம் மண்டை; கறவு 
குறையாமையால் மண்டையும் ஓழியாதாயிற்று.  மூரிவாய் மூற்றம் 
என்பதில் வாயென்றது குறடு; அது பலரும் சார்தலால் தேப்ந்து 
மூரிந்தது கொண்டு “*முரிவாமய் முற்றம்! எனப்பட்டது. நீர் வற்றிய 
யாற்றில் ஓடம் பயன்படாமையரல் அரனை நாடுவார் இலர்; அவ்வாறே 

பிீபரில்லமும் மக்கள் வழக்கற்றமையின், பொலிவற்றுக் கஇடச்கன்றது 
என்பதாம். இத்தகைய நிலை எய்துமென எக்காலத்தும் எதிர்பார்த் 
பிலராதலால், எய்தக்கண்ட ஆரியர் பிறரறிய வற்புறுத்துவாராய் 
“சண்டனென் மன்ற'' என்றும் பெருஞ் செல்வ நிலையிற் கண்ட கண் 

கள், அவ்வண்ணமே காணாது இர்ரிலையிற் காண்டலின் வருக்துவார். 
“*டசார்கவென் கண்ணே”! என்றும் கூறினார். காரியாதி குறுகிலக் 
தலைவனாதலால், முடிவேந்தர் மனயை ஓப்பாக நிரனக்இன்றார். apy. 
வேச்கர் பெருமனை முன்றிலில் மதங்கொண்ட யானைகள் கின்று நெட்டு 

யிர்ப்புக் கொள்வதால் எழும் ஓசையோல, இத்தலைமகன் பேரில்லத் 
கின் முன்றிலில் “*றெய்யுலை சொரிர்கத மையூனோசை'' எழுந்குது. இது 
வன்பு வந்தபோது ஆூரிபர் சண்ட காட்டி, புதுவோர் புதுமைசாரண 
[மாகப் பிறந்த பருட்கை கொண்டு அதன கோக்கிறாரா தலால், 
* செதுக்கண் ஆர” என்றார். செதுக்கண், ஓவி மழுங்கின கண். புதுக் 
கண் என்றவிடத்துக் கண்ணென்பது அசைநிலை 7 அதனால் புதுக்கண் 
மால்கள் என்றதற்குப் “புது மாகதர்? என உரை கூறப்பட்டது. ஓளை 

புடைமை பற்றில் கரி யெனப்பட்டதாயினும், ஒரு சாட்டார் கறியை 
ஓசையென்றே வழங்குகன்றனரென்பார், * இஃததொரு இசைச் சொல்!* 
என்று உரைகாரர் குறிக்கின்றார். கல்லா வல்வில் என்றவிடத்து வில் 
லென்றது வில்லேந்திய வீரர்களை, அவர்கள் வழிவழியாக வில்லேரும 
வரா யிருத்தலால், “*குலவிச்சை கல்லாமற் பாகம் படும்'' என்பதற். 
கேற்ப அவர் தனியே கற்க வேண்டாராயினரென்பார்,. **தல்லா வல் 

வீல்'* என்றார். வல்வில் ஆட்டியென இயையும். ஆட்டு சல், அலைத்தல் ; 
“ஒருவணட்டும். புல்வாய்போல?' (புறம். ௧௨௨) என்பன் உரை 
காண்க. வில் வீரரை யலைத்தலால் கூகை apgsSuor வேர்டும் 
இரை இடைப்பது கண்டு தம் இனத்தை யழைப்ப வாயின என்ப அபட. 
உமைச்குரற் கூகை யழைப்ப ஆட்டி”! என இயைய வுரைத்தார். 

பெருங்குரலுடைமைபற்றி, '“உழைக் குரல்'? என்னார், நா௫ெது முலை 
எழுந்து காட்டாது மேல பரந்து காட்டுவதுபோலக் கரர்தைப் பூவும் 
கொடியினின்றும் எழுந்று நில்லாது அதனோடே படிந்து விரிந்து 
காட்டுவது கண்கூடு. இதுபற்றியே “நாகு மூலையன்ன நறும்பூங் 
கரந்தை! யென்றார். விரகு நுண்ணறிவுடையார்பால் உளதா லின், 

பூறம். 1-9. 

   



SHO Ly MGT Sour 

வீரகறியாள ரென்றதற்கு “அறிவுடையோர்!” என வுரைத்தார். நிரை 

கவரச் செல்வார்க்கு வெட்சியும், மீட்போர்க்குக் கரர்தையும் சூடுவது 

மரபாதலால், கரந்தை சூடிப் பொருது வென்று வந்தாரீக்குக் கரந்தை 

சூட்டுதலை, “மரபிற் சூட்ட!” என்றார். காரியாதி இறக்குங்கால் 

முதுமை யெய்தினவனல்லன் என்பகும்கு “Daer வேல் விடலை? 

எனறார். asaomGu மகடூஉ, கழிகல மகடூஉ என்க. கணவனை யிழக் 

தமையால் அணிகலன்களைத் துறந்து மிற்பதுபற்றி *கிகல மகடூஉ” 

என்றார். பேரில்லினும் கலங்கழித்து நிற்கும் மகளிரது கிலை பொலி 

விழப்பின விளங்கக் காட்டுதலால்,. **மழிகல பகடூஉப்போல'' என 

உவமை௰ின். வைத்தோதினார். செதுக்கணார வெனபதற்கு வேறு 

வகையிலும் பொருள் கஉூ.றலாமமென்பருற்கு, '*செதும்கணார....ஏன்று 

மாம்?” எனமூர், 

௧௬௨.  பறுடைப்பே)ரல்வாயார் 

ஓருகால்  மதுரைப்3பேராலவாயார். என்னும் சான்றோர் தாம் 

அறிந்த தலைவனொருவாக் காணச் சென்றிரு* தார். அக்காலை அவன் 

பகைவர் காட்டுட் சென்று அவர் ரம் சிரைகளைக் கவர்ந்துவரச் மென் 

மிருர்தான். அவண் வரவு சொோல்இப் பேராலவரயரர் அங்க நங்கியிருக் 

ஜார். சிறிது பேரதில் அவன் GID YD Giri s grow w Dat yao 

சூழப் பகைவர்பால் கவரீக்த ஆனிரைபுடன் இிரும்பி வர்தன். மக்கள் 

பேராரவாரத்துடன். அவரன வரவேற்றனர். அச்சிறப்புக்குறித்து 

அங்க உண்டாட்டு நிகழ்ர்தது. அசனகண் சிறப்புடையொர் சிலர் 

உண்டாட்டுக்குரிய இடத்தை ஓப்பஏ செய்கதுற்கும் நறவு மூதலிய 

உணவுப் பொருள்களை யமைப்பதற்கும் ஈடுபட்டிருந்தனர். yt Sur gy 

அவரிடையே நிகழ்ந்த பேச்சுக்கள நம் சான்2றராயய மதுரைப் 

பேராலவாயரர் புலமைக்கு. நல்விருக்மாயின. அதன் பயனாக இப் 

பாட்டு எழுந்தது, 

  

நறவுக் தொழுமின் விடையும் வீழ்மின் 

பாசுவலிட்டபுன்கார் பந்தாப் 

புன தரு மிளமண ணிழையப் பெய்ம்மின் 

ஐன்னார் முன்னில முருகக் பினனின்று 
இ கிரையொடு வரூ௨ மெல எக் 

குழையோர் தல ணினு£ பெருஞ்சா யல3ே, 

திணை : வெட்சி, நுறை: உண்டாட்டு ; தலைந்தோற்றமுமாம்...மதுரைப்பேரால 
வரயார் பாடிபது. 

தலைத்தோற்றமாவது, உரிவய்யோ னினந்தழீஇ, வரவுணர்ச்து 

Qtr Bibs soir gi,” (பு. வெ. மா. வெட்சி. ௧௨) 

உரை: நறவும் தொழுமின் - மதுவையும் டைக் துண் 

ணும்படி பிழிமின் ) விடையும் வீழமின - ஆட்டு விடையையும் 

படுமின் ; பாசுவல் இட்ட புனகால பந்தர் - பசிய தழையாலே 

வேயப்பட்ட புல்லிய காலையுடைய பந்கரின்௧ண் ) புனல் தரும்



மூலமும் உரையும் க்க 

இளமணல் நிறையப் பெய்ம்மின் . நீர் கொழித்துக் கொடுவரப் 
பட்ட இக்ய மணலை திரம்பப் பரப்புமின் ; ஒன்னார் முன்னிலை 
முருக்க - பகைவாது குரசிப்படையை மறித்து) பின்னின்று 
கிரைடுப£டு OUCH RID Greer Lora - பெயர்ந்து போதுகிற தனது 
படைக்குப் பின்னே கின்று நிரையுடனே வருகின் என் இறை 
வனுக்கு; உழையோர் - பக்க மறவராய் இரை கொண்டு வரு 
வோர்; தன்னினும் பெருஞ் சாயலர் - அவன் தன்னினும் 
பெரிய இளபபை யுடையர் ; எடறு, 

சாயல் விடாயாலுண்டான மென்மை, என்னக்கு உழையோர்ீ தின்னினும் பெருஞ்சாயலர் ; அவர்க்கு நறவும் தொடுமின் ; விடையும் வீழ்மின் ; பெய்ம்மின் எனக் கூட்டுக, 
விஎகுகம் : **உரவெய்யோன் இனக்த.மீஇ, வரவுணர்ர்து இர 08 D+ soir gy’? என்பதற்குப் பொருள் “*வவியினை விரும்பின் ஆணி னத்தைக் கைக்கொண்டு வருசலையறிர்து. உறவுமாறையார். மண மூழ் ஈது! என்பது, தொடுதல், பிறிதல், பிழியுங்கால் கோது நீக் இதச் தூய நறவு பெறப்படுகலின் அது தெளிச்சு தேறலாகய வழி உண் பார்க்கு வேண்டுங் SHAY oot LT ET GI ஆகுலாற்றான் கலங்கிய குறவு சிறக்கதாகக் கருகப்படுகிறத, “எமக்கே கலங்கல் தருமே!” (புறம். ௨௬௮) என்று பிறரும் கூறுவது காண்க. பரசு உவல், பயை DOD 3 “ உவலைக் கூவல்?! (ஐங், ௧௦) என வருதல் காண்க. இளமணல் - புது மணல். என்ன - என் தலைவன், பகைவர் தூப்படையை வென் றெறிந்து முன்னே வரல ரல், உமையயோர்க்குத் தலைவ ஏக் காட்டிலும் இளைப்புப் பெரிசாயிற்றென அறிக... விடாய் - வேட்கை, சாயல் மென்மையாதலால் ௮ கற்குச் காரணம் விடாய் என்பார், “சாயல், விடாயாலுண் டாகும் மென்மை”? யென்றார். 

௨௬௩... கையறுநிலை 
பகைவர் தன்னூர் நிரைகளைச் கவர்ந்து சென்றனர் என ஆயர் வந்து நமூறையிடக் கேட்டான் ஒரு தலைமகன். உடனே தன் பக்க மறவர் சூழச்சென்று அ்பகைவரினின்றும் ஆனிரைகளை மீட்டுத் கொண்டு வந்தான். வருங்கால் முன்னே றவர். அனிரைஃளைச் செலுத்திக்கொண்டு செல்லத் தான் பின்னே கின்று காவல்புரிக்து வ் தான. வருகையில் பின்னிட்ட வெட்ியார் மீளவும் நிரண்டுவக்து கிரை சவரும்பொருட்டுப் போருடற் பினர். பெருவெரும் புனலை எதிர்மின்று சிறைக்கும் சல்லணைபோல் இத்தலைமகன் எதிர்த்துகின்று பொருதான். அவர் பலராய்த் தம் அம்புகளை மிகுதியும் சொரியவே அவை அவன் உடம்பில் ஊரிருவி அவன் உயிரையண்டன., ஊரவர் அவன் பெயரும் பிடும் எழுதிய நடுகல்லை அவண் பொருட்டு கிறுவிச் சிறப்புச் செய்தனர். பின்பு, அங்கே உடனிருந்து அவன் புகம்பாடிய சான்றோர். மீளத் தம்கர்க்குச் சென்று கொண்டிருக்கையில் எதிரே கிணையுடைய பாணஸஷொருவன் வரக்கண்டு அவனுக்குக் கூறுவாராய் “பாண, ரீ இவ்வழியே செல்கின்றாயாயின் வழியில் உடன்வந்த மறவர் அஞ்சி நீங்கவும் நீங்காது கின்று வெட்சியாருடன் பொருது நடுகல்லா கிய தலைமகனைக் காண்ரய் ; அங்கே அரந்நடுகல்லைக் கண்டு வழிபடாது செல்லற்க £ வழிபடுவையேல், வறங்கூர்ர் இருக்கும் இவ்வி வண்டு



௮௩௨௨ புறகானூறு 

மேம்பட்டுவாழும் வளமுடையதாம்,'” என்று இப்பாட்டினைப் பாறு 
கின்றார். 

பெருங்களிற் ஐடியிற் ரோன்று மொரு£ண் 

இரும்பறை யிரவல சோ? யாயின் 
தொழாதனை கடித லோம்புமது வரது 

வண்டுமேோம் படுஉமிவ் வறறிலை யாறே 

இ பலலாத் கரணி பி sus: are பெயர்த்து 

கல்லா பியர் நீங்க மீங்கான் 

வில்லுமிம் கடுங்க்ணை குழழ்கக் 

கொல்புனற் சிறைபின் விலங்கயொன் கல்ல, 
திணை: கரந்தை. துறை: கையறுிலை............ 

உரை: பெருங்களிற்று அடியின். கோன்றும - பெரிய 

கணஷிற்தின் அடி. போலக் கொன்றும் ; ஒருகண் இரும்பறை Qa 
வல - ஒரு மண்ணினய டை க்காகய மபரிய பமையினா யுடைய 

இரவலனே ; சேறியாஈயின் - இ போகின்றாயாமின் 7 OB ier Gear 

கழிகல் ஓம்பூுமகி - கொழாயாயப் Gur se நீ பரிகரிப்பாயாக 

வழாது வண்டு மேமபடுஉம் இவ வறகிலை யாறு - தவருதே 

தொழவே இடைவிடாது வண்டுகள் மேம்பட்டு வாழும் இக் 

கொடிய வழி) பல்லாக Srar நிரை பெயா குரப் பெயர் குக் து - 
யல ஆக்களாகிய இரண்ட கிசை மீண்டு தன்னோடு போ தகாப் 

போந்து ; கல்லா இனையர் bas - இயல்பாகிய போர்ன் கொழிலை 

புடைய வீரா Ole? sri ; நீங்கான். தான் போகானாய் ) வில் 
லுமிழ் கடுங்கணை மூழ்க - வில்லுமிழபபட்ட விரைந்து ம்பு 
குளிப்ப) கொல் புனல் சிறையின - கரையைக் கொல்லும் புன 

லின்கண் அணைபோல ; விலங்கியோன் அல் . ஏதஇர்கின்று விலக 
யவன கல்லை; எ ற 

புனம் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லைத்தொ,றாரளை கழிதலை 
யோம்பு; தொழவே இவ்வறரிலைய/று வண்டு மேம்படுமெனச் உட்டுத, 
தொழுது போகலே, கொடுங்கானம் மழை பெய்தலாம் குளிருமென் 
பான், காரியமாகிய வண்டு மேம்படுதலைக் கூறினான. வண்டென்பது 
மறவருள் ஒரு சாடியென் பாருமாளர். ஆறு வண்டு மேம்படுமென 
இடத்து ரிகம் பொருளின் தொழில் இடத்துமேலேறி நின்றது. 

விளக்கம் 2 கைப்புறைக்குக் களிற்றின். அடியை யுவமித்தல் 
மரபு; பிறரும், “கடாஅ யானைக்கால்வரி யன்னவென், தடாரித்தெண் கண்:' (புறம். ௩௭௮) என்பது காண்க. தொழுது செல்கவென்னாது 

் a 3 க * ae தொழாது செல்லு கலை இழிக என்றது, தொமுதாற் பிறக்கும் பயனை 

யறிதற்கு கினைவுறுத்தியவா.று, இவ்வறறிலை யாறு எனச் சுட்டியது, 
வறங்கூர்ர் து பசுமையற்ற வஹீயை புணாத்திற்று.. போர்தி தொழிவே 
யன்றி வேறெத்தொகிஓம் ius லாசவரென்றத Ms “கல்லா வீளையர்'? 
என்றார். கரையைக் ;கள்ஸீ அணையை உடைமழ்துக்கொண்டு போகும் 

 



ஜலமும் உரையும் ௧௩.௩. 

“பெருவெள்ளம் என்பது போதர், **கொல்புனல் இறையின் விலங்கி 
யோன்'? எனல் வேண்டிற்று. கொல்லுதலாவது கரையை அலைத்துக் 
கெடுத்தல்; விலங்குதல், குறுக்கிட்டு ரிர்றல். தொழு தவழி ஈடுகல்வில் 
கற்கும் மறவன் தெட்வமாய்ப் பின் மழைபெய்விக்கும் மாண்புடைய 
னாவன் என்பது கருத்து. இவ்வறனில் யாறே என்றும் பாட வேறுபா 
இண்டு. வண்டின் வினையாகிய மேம்படுஒல், வழியின்மேல் நின்றது. 
சேரநாட்டு மலைமுடியில், கூட்டமாட்டுக்குக் கிழக்கில் வண்டரென 
மறவருள் ஒருவகையினர். வாழ்ந்தனர். அவர்களுக்குத் தலைவன் 
வண்டன்; அவனை, “*கடவுளஞ்சி வானத்திழைத்த தூங்கெயிற் கதவம் 
கொண்ட, எழமூஉ மிவநீதன்ன பரேரெறும் மூ.றவுத்தோள், வெண்டிரை 
திரீநீர் வளாஇய உலகத்து வண்புகம் நிறுத்த வகைசால் செல்வத்து 
வண்டன்'' (பதிற். ௩௧) எனக் காப்பியாற்றுக் காப்பியஞர் m 5% 
காண்க. இவ்வண்டன் வழிபினரை நினைந்து, “வண்டென்பது மறவ 
முள் ஒரசா9ி யென்பாருமூளர்'! ஏனப் பழைய வுரைகாரர் கூறுகின் 
ர். அம்மலைப்பகுநி இப்போது :வண்டன் மோடு! என வழங்குடுற. 
பொன்னானி வட்டத்து சாதார்களுள் வண்டுர் என்பது இந்தக் குறிப் 
புக்கு ஆதரவு நருகிறது. தூய்மையில்லாதான் ஒருவனை வையுமிடத்து, 
மக்கள் “இவன் ஒரு வண்டன்'* என்பது எண்டு கிஃளவு கூரத்தக் ஈத. 

௨௬௪. உறைஞர் GaGa ont api 
இளம் பொன்னென்பது POs sions sv md குறைந்த பொன் 

DO. இதனை வாணிகம் செய்தது பற்றி இவர் இளம்பொன் வாணிக 
rise. இத்தகைய ore gt BT RMS 14 oT SD ad 0 glen ir 
யிலும் வஞ்சியினும் தாஞ்சியி வம் பிற ஈகரங்களிலும் இருந்தனர். 
பொன்வகையுள் சாதரூபமும் கினிர்சிறையும் இளம் பொன்னா தலால், 
இவற்றை உரைத்து உரையால் அறுதியிட்டு வாணிகம் செய்வோர் 
இளம்பொன் வாணிகராயினர். செயலர் இளம்பொன் சாத்தன் 
கொற்றனாரென்னும் சான்டமோருடைய தையாழும் இவ்வகையினே. 
மூல்லைப்பாட்டின் ஆசிரியராகிய ஈப்பூதனருூடைய வர்தையும் பொன் 
வாணிகரே; என்றாலும் ௮வர் இளம்பொன வரணிகரல்லர், சான்றோர் 
கூட்டதீதுள். இவர் இயற்பெயர் வழள்சாது. இளம்பொன் வாணிக 
ரென்ற பெயரே பயில ௮ரங்னைமையின், இர நாலைத் தொகுத்த ஆரி 
ut உறையார் இளம்பொன் வரல "குரென்?றே குறித்கொழிந்தார். 

ஒழு தலைவன் நன்னூரினின்றும் மகிரைகளைள் SHES HOF D 
பகைவரை வென்று வெருட்டியோட்டு, அவற்றை மீட்டுக்வொணர்ம்று 
ஊரில் உரியவர்கிகுல் கொடிதான். அவன் அவ்வா ற கொருப்பினும், 
நிரை மீட்டும் போரில் புூண்பட்டமையின், அதுவே வாயிலாக உயிர் 
அறக்தான். சான்றோர் அவன் பெயரும் பிடும் எழுதிய நடுகல் 
அவன் பொருட்டு காட்டி மயிற் பிலியும் பூமாலையும் சூட்டிச் சிறப்புச் 
செய்தனர், அங்கெயிருத  கான்றோடுன் உறையூர் இளம்பொன் 
வாணிகனாரும் ஓருவரசவர். அவர், “*இதிதலைவன் உயிரோடிரும் ர 
காலத்றில் நெடுஞ்சுரஜ்று கின்ற கிழல் மரம்போல் பாணர் முதலிப 
இரவலர்க்கு இனிய அருள் புரிந்து வந்தவன் ; இவன் ஈடுகல்லாகிய து 
பாண் சும்றத்தார்க்குத் தெரியுமோ தெரியாதோ ? பாணர் தெரியாது 
அர்து மன்றம் புகுந்து மறுருகிறை பாடுவரேல், கேட்போருக்குக் 
கையறவு மிகுமே: பாணர் கூட்டம் அறியாது இன்னும் வருமோ ? 
வாராமை நன்றன் மே”? என இரங்கி இப்பாட்டைப் பாடினர். 

  



GHP Lj DIT GOA Ht 

பரலுடை மருங்கிற் பதுக்கை சேர்த்தி 
மரல்வகுக்து தொடுத்த செம்பூங் கண்ணியொ 
டணிமயிற் பீலி சூட்டிப் பெயர்பொறித் 

திணிஈட் டன3ரே கல்லுங் என்றொழி 

இ கறவை தந்து பலைய ரோட்டிய 
செடுந்தகை கழிந்தமை யறியா 

இன்றும் வருங்கொல் பாணரது கடும்பே. 

திணையும் துறையும் அலை....... உறை பூர் இள்பொள் வரணிகலர் பாடியது... 

உரை: பாலுடை மருங்கின் பதுக்கை போர் த.இ-பருக்கை 
கையுடைய இடத்துக் இட்டையைஎ௪ சேர்த்து; மால் வருந்து 

கொடுக்கு செம்பூங் சகண்ணீபொடு-அண்டுளள. மாலைக் கீறிக் 

இதாகுச்கப்பட்ட சிவந்த பூவையுடைப! கண்ணியுடனே ) அணை 
மயில் பீலி சூட்டி-௮ழூயெ மயிலினது பீலியைச் சூட்டி ; பெயர் 

பிபொறித்து - பெயரை எழுக; இனி நட்டனர் கல்லும் - இப 
பொழுது நட்டார் கல்லையும் ; கன்டொடு கறவை தந்து - கன்று 

டனே கறவையையும் மீட்டுக் கொண்டுவர்து; பளமைவள் ஓட்டிய 

நெடுக்குகை . மறவரை யோட்டி. தோக்கிய QoG6 swe ; ape 
தமை அறியாது - பட்டமை அதியாது ; இனறும் வரும்கொல் 
பாணரது . கடும்பு - இன்றும் வறு கொல்ிலா.. பாணரது! 

சுற்றம்; எ.று, 

பட்டமையதிர்து வாராதொழியுமே!, அறியாது வருமோ என 
ஐயமாக்குக. பதக்கை செர்த்தர பன்றிக். கல்லும் நட்டனரென 

உம்மை எஞ்ிறின் றது. 

விகைகம் : பருக்கைக்கற்கள் பிறைய்திருக்கும் இடம் பர லுடைய 
மருங்கு எனப்பட்ட, பதுக்கையென்றது மேடை பன்னும் பெரருள் 

பட நின்றது. மரலிடத்து எடுத்த நார் கொண்டு செம்பூங்கண்ணி' 
தொடுத்தனர் என்பார், **மரல்வகுர்து தொடுத் உ செம்பூங் கண்ணி” 
என்றார். மரல், கம்ருழை யினத்தைள் சார்ஈ்றது. செம்பூங்கண்ணியம் 
மயிற்பிலியும் ரூட்டியென்றவாறு, பெயரும் பீடும் எழுத நீர்ப்படுத்துக் 
கண்ணியும் பீலியும் சூட்டிக் கல் நாட்டுவது முறையாக நீர்ப்படுத்துக் 
கண்ணியும் பிலியும் சூட்டிப் பெயர் பொடழுித்தபின் கன்னடுிவது 
கூறுவது கண்ட நஈச்சிஞார்க்கினியர், *அணிமயிழ் பிலி சூட்டிப் பெயர் 
பொறித்து, இனி ஈட்டனரே கல்லும்!” எனக் கன்னுட்டுதல் பெரும் 
படைக்குப் பின்கைக் கூறிற்றாலெனின், நிர்ப்படுத்த பின்னர்க் 
கற்படுத்தும் பெயரமபொறித்து சாட்டுதல் சகாட்டுமாட்டோர் முறைமை 
யென்பது, “Bt 5G சிறப்பிற் பெரும்படை”? (தொல். புறத், ட) 
“ன்புமிச் சர்த்நகு சிறப்பின் என்பரணுற் கொள்க! என்பர். மரல் 
கார் கொண்டு கண்ணி தொடுப்பதண்டென்பறை, :*தளிரொடு 
/நிடைக்ச காமர் கண்ணி திரங்குமரல் நாரிற் பொலியச் சூடி.'* (மலைபடு 
௪௩௦) என்று சான்றோர் கூறுவமனாலுமறிக. இது தலைவன் பட்டது. 
கண்டு பாணன் கூற்றில் வைத்துக் கையற்றுப் பாடியது. 

 



மூலமூம் உரையும் ௧௩௫ 

௨௬௫. சோட்டு முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியார் 

காட்டு காட்டு ஊர்களுள் வல்லாரென்பது ஒன்று. ANAM EGS 
தலைவனான பண்ணன் என்பவன் வாள் வன்மையும் சை வண்மையும் 
உடையவன். அவசனப் பாடிச் சிறப்பெய்தியவர் சோளணுட்டு கைய 
arte சிறுகருக்தும்பியார். பண்ணன் கரந்தைப் டன ட்ட 
மாண்டான். நிரை மீட்டுத்தர்து புகம்கொண்டது பற்றிக் கோவலர் 
அவனுக்கு ஈடுகல் காட்டிச் சிறப்புச் ரெ.ப்சனர். அக்காலையிற் சிறுகரும் 
தும்பியாரும் வந்திருந்தார். அவர்க்கு அவன து நடுகல்லைக் oe 
மிக்க வருத்தமுண்டாயிற்று, அவனுடைய கைவண்மையால் பாணர 

மூதவிய இரவலர் இனிது வாழ்ர்ு. வம்சனர்? அவனுடைய வாளி 
வன்மையால் மூடிவேக் ஈரம் சூறுகில பேவர் கரும்வெள்றி மேம்பட்டனர். 

பண்ணன் நடுசல்லானமையரல் இந ிறத்தாரும் பெரு வருத்தமெய்து 
வகு எண்டார். கையறவு பெரிதாகவே இக்கையறு நிலைப் பாட்டை 
பாடினார். 

ஊர்கணி பிறந்த பார்டு இர் பறந்தலை 

RiGee Camas யொன்ளிணர் 6 males 

போநர்தையம் தோட்டிற் புனந்தனர் தொடுத்துப் 
பல்லான் கோவலர் படலை சூட்டக் 

இ கல்லா யினையே கடமான் Caper pe 
வாரை புரையுகின் ருணிழல் வாழ்க்கைப் 

பரிசிலர் செல்வ மன்றியும் விரிதாரிக் 

ER uae டியானை வேஙற்கா் 

ஒழுங்கா வென்றியு நின் னோடு செலவே. 

திணையும் துறையு மனை.........சோனுட்டு முகையளார்ச் சிறுகருந்தும்பியார் 
பாடியது, 

உரை: ஊர் ஈனி இறங்கு - ஊரை மிகவும் கடந்து; பார் 
முகிர் பறக் தலை.முரம்பு நிலமாகிய முர்ந்கு பறந்தலையிட குது ; 
ஓங்கு கிஸ் வேங்கை ஓள்னிணர் கறுவி-உயர்க் ஐ கிலையையுடைய 
வேங்கையினது ஒள்ளிய கொக காயை கதிய பூவை) போக்கை 
பந் கோட்டிற் புனக்தனர் கொடுத்து -பனையோலையால் அலகு 
கரிக்துச் கொடுத்து; பல்லான் கோவலர் படலை சூட்ட - பல 
ஆல்களையுடைய  கோவலரானவர்கள். இலை மாலைகசளச் சூட்டி, 
வழிபட 7 கல்லாயினை-கல்லிலே கின்றாய் ; கடுமான் தோன்றல். 
விரைந்து கு.திரைகளாயுடைய தலைவனே ; வாணன் ஏறு புரையும் 
நின் காள் கிழல் வாழக்கை - மழையிடத்துக் தோன்றும் இடி. 
யேறு போன்ற நின்னுடைய தாணிழறகண் வாழும் வாழக் 
கையையுடைய ; பரிசிலர் ரெல்வம் அன்றியும் - பரிலருடைய 
செல்வமேபன் றியும் ;  கடும்பகட்டு யானை வேந்தர். ஒடுங்கா 
வென்றியும் - விரைந்க செலவையுடைய  களிற்நியானைககளை
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புடைய Sub STH மடியாக வென்றியும் ; நின்னொடு க 
கின்னோடே கழிய; ன. று. 

வானேதநு புரையும் Meir காணிழல் என்றது மழையபோலும் 
வண்மையுடைமையும் பகைவர்க்கு இடிபோலும் முரணுடைமையும் 
கருதி, தன்னுடைய வேந்தனுக்குப் போருண்டாகிய போழ்தெல்லாம் 
வென்றி தந்து போக்தமையின் வென்றியம் அவனோடே கழிக்ல 
தென்றார். தோன்றல், செல்வமன்றியும் வெள்றியும் மின்னோடுசெலக் 
கல்லாயின எனக் கூட்டுக, ரூட்டவென்றது சூட்டு விபட எனக் 
காரியத்தின்மேல் நின்றது. 

விளக்கம் : மூகைய தார் என்பது இடைக் காலத்தில் முகரைறு 
sror (M.ip. A. 34. 760. 214 011996:7) வழங்க இப்போது மொகலா 
ரென வழங்குகிறது, இரம்கு மூகையலென்றும் பெயமூண்மைய௰ின் 
சோணாட்டு மூகையலரர் இதுவென்று அணியலாம். பாண்டைக்காலத்து 
செங்கைமரென்பறு இடைச்காலத்ில் செங்கமா (% 1. Vol VE 
4௦. 314) என வழங்கி, இக்காலத்தும் பொ தமர்கனாலும் அரியல் 
எடகளாலும் செங்கம் என்று வழங்குவது இருற்குத் தக்கதோர் 
எடுத்அக்காட்டு. இப்பாட்டின் மரன் மூன்றடஈட்கே பழையவுறரை 
கிடைத்துளறு. பள்லரணன் ட தரவலச்?? என்பது முரல் இறுகி வரை 
யுள்ள பழு மிம்குப் புத்துரை இப்போது வகுக்கப்பட்டுளாது. பார் 2 
derby. இம்மூரம்பிராக் தொண்டை மாட்டார் பாரென வழங்கு 
வர், கரந்தைப் போருடம்மிக் கல்லாயினைளின், பலலான் கோவலர் 
படல் குட்டி வறிபட்டனரெவ்வறிக.  பரிரிலரைத் bir BOR Lo aur Lib 
கையென்றார் ; GF nob “ugar பெறுகவள் CRs ne) வாற்ர்கை, 
யவன் பெறுக வென்னணாளிசை நுவ றல்?! (புறம். ௩-௩) என்று பரிகிலன் 
கூறுவதாக வுரைப்பது காண்க, “வேக்றர். வென்றியம் நின்னொரு 
செல?” வென்றது, வேக்தரிச்குத் அனையாய் மின்று பொருது வெற்றி 
யெய்துவிக்கும் விற வுடைமை விஷக் கின்றது; இது, சன்னின்று 
“கடவுளாகயேபின் சண்டது?? (புறத், ட) என்பர் நச்ரினாரக்கினியார். 

  

  

  

  

௨௬... சோழன் உவப்படறே! இளஞ்சேட்சென்னி 

சோழன் உருவப்பஃுறேர். இளஞ்சேட்சென்னி உறையூரீலிருந்து 
ஆட் சிபுரிர்து வருகையில் பெருங்கு ஜறுர்கு மார் அாமுற்ற வறுமைத் 
அபர்க்காற்றுது அவன்பால் பரி9ல்பைறச்சென்முர், அவனும் அவரை 
வரவேற்றுச் இன்னாள். நன்பரல் வைத்திரும்து அவரது... பலரை 
நலத்தைத் ஓுப்தீது வர்தூன். அவுன்பரல் apart பன்முறையும் குறிப் 
பால் தமது வறுமைச் துன்ப்றைக் உ றினஞர். அவண் AGT யுணரா 
தவன்போல் அவழுடைய துணைமை மின்பதிறை விழைம் இருந்தான். 
மூடிவில் பெருங்குன்றூர் Diprt தமது கர; ை வெளிப்படையாக 
எடுத்துரைப்பென்று துணிர்தார். அத்துணிவின் பயளுக இப்பாட்டுப் 
பிறர்சது இதன்கண், **வேக்தே, சான்றோர் DOS அவையின்கண் 
ஒருவன் போர்து தன் குறையை மூறையிட் DS தனச்குப் பற்றாக 
வேண்டினறானாயின் ; அவர்களால் அவனது GoM 5 Feo Ct Fay 
வேண்டுவன செய்யார்படும்? எனச் GG VOGT Ch குறையில்லையாயினும் 
விருந்து கண்டால் அவரை ஓம்பமாட்டாத வறுமையாகிய கூறை யொன்று என்பால் தங்கி வருத்துகிறது; என் அறிவும் தடுமாற்றம் 
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கடைகிறது; அதனால் ஏன் வறுமையைத் தர்ப்பாயாக!! என்று 
தீவேண்டினார். உடனே அவனும் அவர் வேண்டும் பரிகிலை நிரம்ப ஈல்கிச் 
“சிறப்பித்தான். 

பயங்கெழு மாமழை பெய்யாது மாறிக் 

கயங்களி முளியுங் கோடை யாயினும் 
புமற்கா லாம்ப லகலடை நீழற் 

கஇர்க்கோட்டு ஈந்தின் சுரிமுக வேற்றை 

@ காகின வாயொடு பகன்மணம் புகூஉம் 

நீர்திகம் கமணி காடுகெழு பெருவிறல் 

வான்றோய் நீள்சடை வயமான் ட என்னி 

சான்றோ ரிருந்துவவையத் அற்றோன் 
அசா கென்னும் பூசல் போல 

௧௦ வல்லே களைமதி யத்தையுள்ளிய 
விருக் துகண் டொளிக்கும் இருந்தா வாழ்க்கைப் 
பொறிப்புண ௬டம்பிற் மீறுன் றியென் 

அறிவுகெட நின்ற நல்கூர் மையே. 

திணை: பாடாண்டினை; நுறை : பரிசில் கடாரிலை, சோழன் உருலப் பகர் 
இளஞ்சேட் சென்னியைப் பெரங்குவிறூர்கிறார் பாடியது. 

உரை: பயங்கெழு மாமழை பெய்யாது “மறி. பயன 
பொருந்திய பெரிய மூகல் பெய்யா கொழிகலால்; கயம் சளி 
முளியும் கோடையாயினும் - நீரகிலைகன கனியாய் Cpotfiuyin 
கோடைக்காலமாயினும் ; புழற்கால் ஆம்பல் அகலடை கீழல் - 
துைபொருக்கிய தாளையுடைய ஆம்பலினாது அகலிய இலையில 
நீழற்கண் ; கஇர்க்கோட்டு நந்தின் சுரிமுக ஏநிறை-கதிர்போலும் 
கோட்டையுடைய GOO GUID FI கரிமுகக்ையுடைய ஏற்றை , 
காகள வள்யொரடு பகல் மணம் புடைடம்-மாகாகிய இய சங்கு 
டனே பகற்காலக 5 மணங் கூடும்; Bir இகழ் ஈமனி காடுகெ;ழ 
பெருவிறல்-டீர் விளங்கும் வயலையுடை க. தாகிய காட்டையுடைய 
பெரிய வெற்றியையுடையோய் ; வான் கோய் நீள்குடை வயமான் 
சென்னி - அகாயதக்டைப் பொருந்தும் நெடிய முடையினையும 
வலிய ஞுதிரையிளையுமுை 2. செனனி, a rerCagr Banis ss 
அவை:பதீது உற்றோன - அறிவான் அமைகதோர்் டு BUBB CHG ௮ 
அவையின்கண் ror MI Gir Gib DoyGien Hauer ; ஆசா கென 
னும் பூசல் போல-யானுது 9) HMWUG BOB நுனையாய் எனக்கு 

நீர் பற்றுக வேண்டும் என்னும் அ௱வார கைத அவர் விரைய § 
கீர்ககுமாறு போல 7 வல்லே ௧௯ரம.இ - விரைய இர்ப்பாயாக ; 
உள்ளிய விருந்து கண்டு ஒளிக்கு௦ இருக்கா வாழக்கை... என்னைக்



௧௩௮ புறகானூறு 

கருதி வரப்பட்ட விருந்தினரைக் கண்டுவைகத்து அவர்க்கு விருக் 
அசற்றமாட்டாமல் ஒளிக்கும் ஈன்மையில்லா ௪ இல்வாழ்க்கையை 

புடைய; பொறிபபுணா உடம்பில் தோன்றி - ஐம்பொறியும். 
குறைவின்றிப் பொருந்திய எனது யாக்கையின்௧ண் தோன்றி; 

எண் அறிவுகெட கின்ற ஈல்கூர்மை - அவற்றானாய படன் கொள் 

னாரதபடி. எனது அறிவுகெட கில்பெறற வறுமையை) எ. ஜு. 

பாதியும் அத்தையும் அசைஙிலை. பெருவிறல், சென்னி, சான்றோர் 
இருந்த அவையத்துற் பிரான் பூலை அவர் விரையக் களைக்தால்போல 
எனது கல் கூர்மையை வல்மீல களையெனக் ட்டி வினைமுடிவு செய்க. 

கந்து வளையொடு பகல் மணம் பு.உ௨உம் என்ற கருத்து: அலை தம் 
செருக்கினால் சாதியறியரது மயங்கிப்புணரும் என்று காட்டின் மிகுதி 
கூறியகணுல் அவன் செல்வ மிகு? உரியவாறு, நாம் gute யொடு 
பகல்மணம் பு.உம்'” என்று பாடமோிஈர்தினைற்றை நாகம் தவளை 
யுடனே தத்தம் இனத்தொடு மணம் புக.உமென்றுரைப்பினுமமையும், 
ஆசாகு என்பதனை இரங்கற் குறிப்புப்படு மொழி யெனபாருமூளர். 
பெரு விறலையுடைய வயமான சென்னி யெனினுமாம், 

  

பெரறிப் புணருடம்பிற் றோவ் றி யென்பதம்புப் பாவை3பாலும் 
வடிவு மாத்திரையே சோன்மித் சோரன்றிய பயன கொள்ளாமையால் 

என் அறிவு கெடடின்ற நல்.ூர்மை யென்றும், “விருந்து சகண்டொனளிக் 
ரும்'' என்பதற்கு வறுமைகண்டு வர வீழுந்து ராம் ௮௮ காணமாட் 
பாது ஒளிக்குமென்றும் கரைப்பாருமுளர்,. மாறிமயன்பது மாற 

வனத் திரிக்கப்பட்டு. 

விளக்கம் ; களியாய் மூளிரலாவது, ஆ அகழ்ர்தாலும் நீர் ஊறு 
தொழிவது. ஈத்தையின் நீண்ட மயிர்போத்? ன்றும் இர ரணடிகளும் 
கோடு எனப்பட்டன. அத்தண்டுகளின் மு£ரயில் நத்ைையின் சண்கள் 
உள்ளன; அவை ஈஹ்ரைக்கு உணர் கருவியுமாம். ஏற்றை, ஆண், நாகு, 

பெண்பால் குறித்துகினறது. பேரரமிரியர், “நீர்வாம் சாழ்யு ணந்து 
காகே'' (தொல். மரபு. ௬௨) என்பதற்கு “நரகிள வளையொடு பகன் 

[மணம் புகூஉம்'' எனும் இதனை யெடுத்துக் காட்டுவர். உற் ரன், 
இடம்பறறித் துன்பு ந்றோன் எனபதுபட நின்றது. ஆசாக என்னும், 
ஆசாகெனனும் என முடிந்தது. ஆசாக என்னும் பூசல், பற்றாகல் 

வேண்டுமென முறையிடும் ஆரவாரம். “வல்லே களைமதி'' யென்பதற் 
கேழ்ப உவமைக்கண், பூசலை அவையத்தோர் விரையத் திர்க்குமாறு 
வருவிக்கப்பட்டது. உள்விய, உள்ளிவர்று. விருந்து வரக் கண்டதும் 
வரும்பி வரவேற்பதைவிடுதது ஒனித்தற்கும் காரணம் வடருவிக்கப் 
பட்டது. செல்விருக்தோம்பி வருவி.ழக்து பார்த்திருப்பது இல்வாழ் 
வுக்குச் சிறப்பாதலின், விழுந்து கண்டொளிக்கும் வாம்க்கை இருக்கா 
அரம்க்கையெனப்பட்டது.. திருக்தாமை,  நன்மையில்லாமை. me 
கடரமை, இனமையெனப்படும்; அறிவுடைமையே உடைமை? ஆகவே, 
நல்கூர்மையுளதாயவழி அறிவுகெடுதல் ஒரு தலையாதலின, “அறிவு 
கெட நின்ற நல்கூர்மை'” யென்ருர், “ஆசாகு'? என்பது அந்தா, 
அன்னோ என்றும்போல இரங்கற் பொருண்மை யுணர்த்தும் குறிப்பு 
மொழியாகவும் கோடல் உண்டு என்பார் BET Gi முளர்!” எனறாரீட 
“ஆசா கெர்சையாண்டுளன் கொல்லோ? (புறம். ௨௨௫) என ஒளவை 
யாரீ கூறுவதுகாண்க. விருந்துகண்டு என்பு மி, விருந்தை எழுவாயாக



மூலமும் உரையும் ௧௩௨௯ 

வும், சண்டென்றதை அதன் வினையாகவும் கொண்டு, விருந்தினரே 
வறுமை நிலவுவது சுண்டு நீங்குவர் என்றுரைப்பது மூண்டென்பார், 
“விருந்து கண்டொளிக்கும்...... என்று உரைப்பாருமூளர்?' என்றார். 

BAT வ ப பட்டப் 

Br DY... eae eee 

௨௬௯, ஓளளையார் 

ஒருகால் ஓரு தலைவன் தன் பகைவாமேல் வெட்டிப் போர் செய்ய 
சினைக்து படை. திரட்டினான். வீரர் ஒருங்கு கூடினர். கிரை கவர்தம்கும் 
புறப்படுமுன் உண்டாட்டு நிகழ்ந்தது. அக்காலை ஆங்குப் புலியீனது 
கண்போல வெவ்விய கள்ஞணவு யாவர்க்ஞூம் தரப்பட்டது. மறவர் 
எல்லோரும் அவ்விடத்தேயிருற்து அதனை Ph மூறைக்கு இருமுறை 
யுண்டு ம௫ிழ்ந்து களியாட்டயர்ர்தனர். மரைகோட்குப் புறப்படச் 
சிறிது பொழுதிற்கு மூனபு நடி. கொட்டு3வோன் வர்து துடியைக் 
கொட்டிப் புறப்பாட்டிற்குரியராமாறு தெரிவித்தான். யாஉர்ச்கும் 
பிநிந்தெடுத்க தேறலாகிய உணவு வாங்கினர். அவருள் தானத் 
தலைவன்பால் சென்று அதசீனக் கொள்ளுமாறு பிழி வழங்குவோர் 
வேண்டினர். அவன் அசன் யேலாது தன குரிய வரக் கொணர்ந்து 
தருமாறு பணித்தான் என்று அம் உட்டத்திற் கூடியிட ர. சான்ஜோர் 
பேசில் கொண்டனர். வெட்டுப் போர்க்குச் செனற மறவர் Qo pe 
யொடு இரும்பினர். அவர்கட்கு மறுபடியும் உண்டாட்டு நிகற்ந் தது. 
அப்போது அலர் அவனது மறமாண்பை எடுத்தோதிப் பாராட்டு 
வாராய்ச் சாண்?ரோருடன் இருஈ£ ஓளவையார், “நிர கோட்குப் புறப் 
படும் பணியைத் துடியோன் வக்து தெரிவித்தானக, பிழி வழங்குவோர் 
வர்து பிழி ம௫ழாகிய தேறலை யுண்ணுமாறு வேண்டினர்; நீ இது 
ாவேனக் கொள்ளாது வாள்சரக் கொண்டனை; இப்போது மிகழ்க்த 
வெட்டிப் போரில் கரர்தையாரைக் கொன்று அவருடைய ஆனிரை 
களைத் ரமீஇப் போர்தபோது அவரது மாறுபாட்டினேக் கெடுத்த இவ் 
வாளைத் தானே அப்போது தரக் கொண்டன? நின் வென்றி மேம்படு 
வதாக” என இந்த அழகிய பாட்டைப் பாடினர், 

GOs T யன்ன கூர் முகையதிரல் 

பிலா தல்கிய பல்க-ழ் மாலை 
மையிரும் பித்தை பொஎயச் சூட்டிப் 
புத்தகம் கொண்ட புவிஃகண் வெப்பர் 

@ ஓன்றிரு முறையிருக் துண்ட பின்றை 
உவக் கண்ணித் துடியன் வந்தெனப் 
பிழிமகிழ் வல்சி வேண்ட மற்றது 
கொள்ளா யென். கள்ளின் வாழ்த்திக் 

கரந்தை நீடிய வறிக்குமாறு செருவிற் 
௧௦ பல்லா ணினகிரை தழீஇய வில்லோர்க் 

கொடுஞ்சிறைக் முரூ௨உப்பரும் தார்ப்பத் 
தீடிந்துமாறு பெயர்த்தவிக் கருங்கை வாளே,



புறகானூனு 

திணை: வெட்சி, துறை: உண்டாட்டு: ஒளவையார் பாடியது. 

உரை : குயில்வாய் அன்ன கூர்முகை அதிரல்-குயிவின நு 
வாபலகுபோன்ற கூரிய மொட்டுக்சளையுடைய புனலிக்கொடியி 

னது; பயிலாது அல்கிய பல்காழ மாலை - பயில மலராமல் 

தங்கிய பல காழாகிய பூவால் தொடுக்கப்பட்ட மாலையை 

மையிரும் பி.தீகை பொலியச் சூட்டி - கரிய தலைமயிர் பொலிவு 
SUDF Goi பு.திீறுகல் கொண்ட புலிக்கண் வெப்பர் ஒன்று - 

புதிய அகலிடக்தே கொள்ளப்பட்ட :/வியின் கண்ணைப் uur x0 
Bongo suomi வெம்மையான கவு. ஒன்றையே; இருமு 9 

இருக்றுண்ட பின்றை .. இரண்டு முழை இங்கே இருக்று உண். 

பின்பு) உவலைக் கண்ணி துடியன் வக்ென - பிய தழை of r 

விச கொடுக்க கண்ணியையுடைய அடி. கொட்டுவேரண் 9) Gar A 

கொட்டி. வெட்டுப் போர்க்கு எழுச்சிமினை க Og As 4 greys; 

பிழிமகிழ் வல்சி வேண்ட - வடதகு கள்காயேற்டு யுண்கவென 

வேண்டியும்; கள்ளின் வாழகி அருட கொள்ளாய் - கள்ளினை 

வாம்குதி வேண்டாவென அது கொள்ளாயாய் வாலால் கொண் 

டனணை, என்ப - என்னு எரன்றோர் உரு நிற்பர் கரம்றை நீடிய 

அறிக்துமாறு செருவில - ஏரக்தையார கெடியராய் மறைக் இரு, ச 

கலை பறித்து மாறிச்செனனு செய்யும் போரில்; பல்லான். இன 

கிரை தழீஇ-அவாகளுடைய பலவாகிய இனமாண Bl Ong Beam 
கவாக்துகொண்டு); Dargah os GFopats பருக்து ஆர்ப்ப - 

வளைந்து சிறகினையும கிற ஏஇனையுமுடைப பருக்துகள் , ஒர வாரிக 

Glog; விலலோர்.. ஐடிற்று மாறு பேயர்ற்கு. இககருவழை 

வாளே -கரந்ையாராகிய வில் மறவர்களைக் கொன்னு மாறுபாட் 
டனைப் போக்கிய இப்பெரிய கை வாள் கானே அறு; எ- று, 

மற்று: விணைமாழற்று. காழ் போறலின், அதிரற்பூ காழெனப் 
பட்டது. கொடு மூழுதும் நிரம்பப் பூவாறு ஆக்காங்கொடவ்முகப் 
பூதீதுக்கிடத்தலால் “பயிலாது அல்கிய பூ" என்றுர். Darl Ms போரம் 
குச் செல்வோர் அிரற் பூவைச் சூழி.ந்கொள்வது மரபு. “தொய்குமை 
யதிரல் வைகஞுபுல ரலரி, சரியீடும் பித்றை கரும்புபடச் சூடி, இகல் 
முனம் தழீஇ ஏறுடைப் பெருகிரை?! (அகம். ௨௧௩) எனச் சான்றோர் 
கூறுமாற்றுல் ௮0ிக. கள்ளினை வேண்டாழயிலும், அதன்மேல் அவ ம்கு 
வெறுப்பில்லை யென்றநற்குக் “கள்ளின் வார்ததி?? வென்றார். நிரை 
யைக் காப்பவர் கரந்தைப்பூ சூடிவராதலின், அவரது நெடும்படையைக் 
““துரரீைதூ' என்றார். வல்சி வண்ட, இது கொள்ளாயாய்க் கொண் 
டனை வாள் என்ப; பெயர்த்த இக் சைவாளே அது என மூடிக்க, ar 
தைப் படையின் பன்மை விளங்க '*சிடிய'” என்றார். வரளை என்புமி 
ஏகாரம் வினு. இது வாளைப் புசழுமுகத்தால் தலைவனது வாளாண் 
மையை வியந்து பரவியது. 

ப விளக்கம் : உண்டாட்டாவது, தொட்டிமிழுங் கழல் மறவர் 
மட்டுண்டுமகழ் தூங்கின்று”' (பு. வெ. மா. வெட், ௧௪) அழிரம் பூவைப் 
பயிலா தல்கிய பல்காழ் என்றதுபோலப் பிறரும் **வெகுபுலள் அலரி!*



ஆலமும் உரையூம ௧௪௪ 

என்பது குறிக்கத்தக்கறு. ழெளிர்து நறவு புலியின் கண்போலும் 
நிறமும் ஓளியுமூடைய தென்றற்குப், “*புலிக்கண் வெப்பர்'' என்றார். 
அடியன், பாணன் பறையன் எனவரும் குடிவகையுள் ஒரு குடியினன். 

போர் மறவரீக்கு அவர் தம் தலைவரிடும் பணியைத் துடி கொட்டித் 
தெரிவிப்பவன். வந்தென என்றது அவன் வற்து வெட்டுப் போர்க்கு 
எழுதல் வேண்டுமென்று தெரிவித்தானென்பதை யுணர்த்திற்று, 
பெயர்த்தஎனஇறம்தகாலத்தாற்குறித்தது, நிகம்ச்த வெட்சிப்போரை; 
அரன் மூடிவில் இல்வுண்டாட்டு நிகழ்வதுபற்றி, பெயர்த்து என்ற 
பாடத்துக்கு இறர்சசாலம் விரைவுக்குறிப்பிற்றெறென வுரைக்க, 

௭௦. கழாத்தலையார் 

பகைவர், தம்மார் மிரைகளைக் கவரந்தேகக் கண்ட ஊர்மறவா் 
கரக்ழை சூடிச்சென்று அவரோடு கடும்போர் செப்துவென்று ரிரைகளை 
மீட்டற்குச் சமைர்சனர. வெட்டியார் நிரை கவர்ந்த செய்தியறிந்த 
வேக்தன் நன்லூர் மறவரைத் தண்ணுமை முழக்கி யறிவித்தழைப்ப, 
அவர்கள் வென்றிபெறும் வேட்கையும் பலரும் காண மன்றத்தில் 
நின்று போருடற்றி மறட்புகம் பெறும் வேட்கையும் உடையராய்ச் 
சென்று பொருதனர். அவருள் ஒரு மறவன் அறப்போரில், கோடரியால் 
வெட்டுண்டு வீழ்ச மரம்போல் பகைவர் வாளால் வெட்டுண்டு வீழ்ச் 
கான். அதனைக் சண்டோர் பலர்; அவருள் கழாத்தலையாரும் ஒருவர். 

அவன் வீழ்ஈ்து இடப்பறைச் சான்றோர் சூழ வேரன் சென்று கண்டு 
வியந்து பாராட்டிக் கண்ணீர் சொரிந்தான். 'புரந்தார்கண் ணீர் 
மல்கச் சாகிற்பின் சாக்கா, பூரந்துகோட் டக்க துடைத்து!” (ஞு.றள். 
௭௮௦) என்பவாகலின், கராத்தலையார் அவன் பொருட்டு வேந்தன் 
மூதலிய சான்றோர் வருக்திய வருத்தத்தை அவனைப் பெற்றதாய்க் 
குரைப்பாராய் இப்பாட்டினைப் பாடியுள்ளார். 

பன்மீ னிமைக்கு மாக விகம்பின் 
இரங்கு Corel ohare, tre wir ier 
நிலந்தவ வுருட்டிய நேமி யோரும் 
சமங்கண் கூடித் தாம்வேேட் பவ்வே 

இ நறுவிரை g pts siap song Fa dvs 

சிறுவர் தாயே பேரிர் பெண்டே 

கோகோ யானே கோக்குமதி நீயே 
மறப்படை. நுவலு மரிக்குரற் றண்ணுமை 
இன்னிசை கேட்ட. நுன்னரு மறவர் 

௧௦ வென்றிகரு வேட்கையர் மன்றங் கொண்மார் 
பேரம ரழ௩கத வெருவரு பறக்தலை 

விழமுகவி பாய்ந்து பார குநின் 

வாண்மிசைக் கடந்த வாண்டமயோன் றிறத்தே, 

திண: கரந்தை, துறை: கையறுநிலை. கழாத்தலையார் பாடியது. கண்டார் 
தாய்க்குச் சொல்லியது.



௮௪௨ புறகானூறு 
பலவாகிய 

உரை : பன்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் PSB ar Boer 
விண்மீன்கள் இகழும் மாகமாகய சந்த வரும முரசினை 
முழங்கும் மு௫ல்போல ; இரவ்னமமைக்கு fees பிணையும் . கிலம் 
வும்; இனம் சால் யாக ரும்-கிலதீதின்கண் C595) செலுத்திய 
கிவ உருட்டி ப நேிறிினையுமுடைய வேக் தரும் 5 சமம் கண் உடி 
ஆணையாகிய ரகக கதின்சண் ஒன்று உடி அன்பால் வருக்கு௪ 
வேட்ட அவிரை துறக்க நாறா நகரைத் கலை. நறுமணப் பொருள் 
நின்றால் துறக் கமையால் நறிய மணங்கமமாகு ஈரைத்த தலையை 
கடைய; சிறுவர் தாபே - இலளையொர்க்குக் தாபே; பேரில் 
மிபண்டே - பெருங்குடிப் பெண்டே ; கோகு பான் - சோவேன் 
யான்: நீமீப கோக்குமதி . நி3ப பார்ப்பாயாக 7 மறப்படை 
நுவலும் அரிஃ்கூல் கண்ணுமை - மறம்பொருக்இுப வீரரைப் 
போரக்கழைககும். அரிக்க கூலையுடைப . சண்ணுமை பது) 
இனனிசைகேட்ட துன்னரும் மறவர் - இனிய ஓசையைக் கேட்ட 
கெருங்கு தற்கரிப மறவர்; வென்றிகரு வேட்கையச் - வெள்றி 
பெறும் வேட்சையுடையராய் ; மன்றம். கொண்மார் - மன்றத் 
நைக கொள்ளும் பொருட்டு ; பேரமர் உழந்த வெருவரு பறக் 
தலை. - பெரிய போரைக்செய் த அச்சம் பொருக்இய புறக் கலையின் 
கண்; விழுஈவி பாய்ந்து மரதன் - பெரி.ப சோடர்பால் வெட் 
டப்பட்டு விழுந்த மரமபோல ; வாள்மிசைக் GBS ஆண்மை 
யோன் திறத்து . வாளின்மேல் விழகதுகிடந் த அண்மையை 
யுடைய மறவனுூப நின் மக இறத்தல்; எ. நட 

ஒவும் மதியும் ௮சையிலை, தவ, மிக; ஈண்டு ெடிதெனக் காலத்தின் 
மேற்று, மன்றம், போர்க்களத்தின் ஈடுவிடம், காயே, பெண்டே, யான் 
கோகு, நீ3ிப கோக்கு; மறவர் பேட்கையராப் மன்றம் கொண்மார், 
உழக்கு பறர்தலையில், வாண்மிசைக்டெர்த அண்மையோன் இிறத்து 
சேமி3யோரநம் பேட்ப எனக் கட்டி வினமுடுவு செய்க, ஏனைச் சான் ஜோரையும் தழீஇ நிற்றலின், உம்மை எச்சவும்மை. வாண்மிசைக் 
டந்த ஆண்மையைத் தம். கண்ணீர் சொரி்து வேட்பதுபற்றி 

வேட்ப?" என விதர்துரைக்கப்பட்ட த. 
விஈக்கம கரர்தையிற் ரளையறுகிலைபாவது, ““வெரவரும் 

வாளமர் விளிர்தோம் கண்டு, கருவி மரக்கள் கைபற வுரைத்ரன்று?? 
(பு,வெ.மா.௨:௧0௦) என வரும், க நவி மாக்களாவார் பாணர் விறலியர் 
மூவி யாராயினும் இனம்பற்றிப் புலவ நம் சான்?ருநங் கொள்ளப் 
படும். “மாக விஎம்பின் ஈடிவுசின் மங்கு”? (புறம். ௨௫) என்றதற்தப் 
பழையவுரைகாரர் “மாகமாகிப உயர்க்த வானம்! என்றது சடைப் பிழுகக. விசும்பு, ஆகுபெயராய் மமைமகில் மேனின் றத; “விசும்பிற் LIA PS னல்லால்** (குறள். ௧௪) என்றாற்போல. முரசும், யாயும் கேமியுடையோர் என இயையும், வேட்ப, பகரவீம்றுப் பல்லோர் படர்க்கை விரஎமூற்று. பேரில் பெண்டென்ற து மூழில் மகள் என்னும் பொருள்பட, நின்றது. மறவர் வேட்கையராய் மன்றங் கொள்ளற்குப் பேரமர் உழந்தும் ரின் மகன் பெற்ற மறப் புகழைப் பெறாராயினார்
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என்பது தோன்ற, பேரம ருழர்த வெருவரு பறக்தலை'* யென மிகும் 
தோதினா. வாளால் எறியுண்டு வீழ்ந்தானாயினும், மறங்குன்று 
ஆண்மையால் வேந்தரும் மறவரும் கையற்றுப் பாராட்டும் பெரு 
நலத்தை, யாம் கூறக் கேட்ப$தயன்றி நீயும் கண்ணாற் காண்பாயாக 
என்றற்கு, “சிறுவர் தாயே பேரில் பெண்டே, நோக்குமதி நீயே!” என் 
றார். வீழ்த்த மறவனை யல்லது வேறு பற்றுக்பீகாடில்லா தவள் என்பது 
தோன்ற, 'ஈறுவிரை துறநீத நாறா ஈரைத்தலை”? யுடையவனே என்றார். 

௨௭௧. வெழிபாடிய காமக்காணியாச் 

  

சங்கச் சான்2றோநள் காமக்கண்ணியென்றும் காமக்கணியென்றும் 
வழங்கப்படுவோர் உளர்: இப்பயர் காமக்காணி/யன வரற்பாலது. 
இம்மையிற் புகம் மக்கட்டேறு மூதலிய பயன்களையும் மறுமையில் 
துறக்க வின்பத்தையும் ௪௫.இ.௬் செய்யும் வேள்வி காமியம் எனப்படும்; 

அது காமம் எனவும் வறம்; இவ்3வள்விகளை முடித்துத்தரும் வேதி 
யாகட்குத் தரப்பெறும் மறப்பு, காமக்காணிெனப்படும். இது பல்யரக 
சாலை முதுகுடுமிப் பப நவழு9 காலத்தும் கிகழ்ச்த ஜென்பது வேள்விக் 
குடிச் ரெப்3பட்டால் புலஜகிறது. ௮ண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழக 
வெளியீட்டில் (1௦ rnal of the An anaaiUn:versi y, Vo’. XV.) 
இது விரிவாக ஆராய்க்து காட்டப் பெற்றுள்ளதி. இத்தகைய காமக் 
காணிரள் இடைக்காலத்ிலும் பலர் இருர்திநக்கன்றனர். இக்காமக் 
காணி யெனபது ஏடெழுதி3னோரால் காமக்கணி யென்றும் காயக் 
கண்ணி யென்றும் எழுதப்பட்டுவிட்டது. களவுக் காலத்தில் மகளிர் 
வரைவு நீட்டித்து விடத்து மேணி வேறுபாடெய்தி வறர்துவரீ், கள 
வுண்மை யறியாமல் பெற்றோர் அவ் 2வறுபாடு மூரகணல் உண்டாயிற் 
வெனக்கருதிவெறியாட்டெடுத்து வழிபடுவர். அவவெறியாட்டை மிக 
விளக்கமாக எடுத்துப் பாடுவதில் இக்காமக்காணிபார் தலைசிறந்தவர். 
இவர் வெறியாட்டின விதந்து பாடும் பாட்டுக்களுட் ல அகத்தில் 
தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய சான்மோர் ஒருகால் அரசர் இருவர் 
போருடற்றக் கண்டார். ஓருவர் மற்றவருடைய ஈகரத்து அரணை 
முற்றிக்கொண்டனர். அடைமகிற்பட்ட மற்றவருடைய மறவர் மஇ 
லிடத்தே நின்று நொச்சிமாலை சூடி அர்க் காக்குமாற்றால் பெரும் 
போர் புரிச்தனர். அப் பாரில் ஒரு மறஙவண் அ௮ணிர்திருந்த நொச்சி 
மாலை, அவன் பகைவர் வாளால் வெட்டுண்டு வீழ்ந்தபோது, அறுப் 

புண்டு அவன குருதியிழ் படிக்து உருமாறிப் போயிம்று. போரிடைப் 
பட்டு விழ்க்து பிணங்களைத் இின்றமங்குப் பருர்து முதலிய பறவைகள் 
அங்கே சூழ்ந்துகொண்டிருந்தன. அவற்றுள் ஒரு பருந்து குருதியித் 
uyég உருமாறிய கொச்சிமாலையை ஊன் எனக் கருதித் தாக்கிக் 
கொண்டு உயரத்திற் பறநர்துபோயிற்று. அதனைக் காமக்காணியரர் 
கண்டார். அச்சாட்டு அவர் புலமையுள்ளத்திம் படிந்து இச அழகிய 
பாட்டை வெளிப்படுத்திற்று. 

கீரற வறிபா நிலமுதர் கலந்த 

கருங்குர னொச்சிக் கண்ணார் தரூ௨க்சழை 
மெல்லிழை மகள ரைதக லல்குற் 
ொடலை யாகவுங் கணடன மினியே 

டூ வெருவரு குருதியொடு மயங்கி யுருவுகரம்
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தொறுவாய்ப் பட்ட தெரியலூன் சொத்துப் 
பருந்து சீகாண் டுகப்பயாங் கண்டனம் 

வறம்புகன் மைச்குன் பலைக்த மாறே, 

திண: நொச்சி: நுறை: செருவிடை ash. லெரிபாடி காக் காணியார் 
॥॥9. 0]. 

உரை: கீரறவு அறியா கிலமு.லை கலங்கு - கீர் கொலைவறி 
யாகு கிலமாலய YS FAO ஒன்றி நிற்கும் கருக்குரல் சகி 

கண்ணார் குரூட். ழை. 4 மிகா குதுக்களையுடைய தொச்சியி 

னது BOUT COD) கிறைந்கு 5 அழகிய கிறுமடைய அழை ? மெல் 

விழை மகளிர் ஐது அகல் அன்னு ல கொடலையாகவும் எண்டனம்- 

பமல்லிய  இழைகளையணிநக்க  இணாமகவிருடைய ops ore 

௮கண்ற அல்குலிட கூத கழையுடையாக அணியப்படவும் கண் 

பேம முன்பு) இனி - இப்பொழுது ; ; வெருவரு குருதியொடு 

சயங்டு - அச்சம் கருன், ஐ ஞூரு.இயில் கலந்து ;) உருவு கரக்னு - 
ல. நேமி) ஜுவாயப்பட்ட ஓதுமியல் - அுணிபட்டுககிடற்க 

கொசி மாலப) ஊன் செத்து . ஊனென்று ஈ௫இ ; பருக்து 
கொண்டு உகப்ப . பருந்து கவரா்க்நு உயரதக்துற கொண்ழதி 

போகவும்; பாம். கண்டனம் - யாம் எண்டேம்; மறம் புகல் 

wis jor மலைக்கு மாறு - மறக்க ஸ்ரும்பும் இளயோண் 

அணிந் இருக்குகனால்) OT - De 

கொச்2 மூழலிய கருப் Bin te WED PBX நுதல்" “சிலமுகுல்'! 

பண்றார். நிலமுாறல் கலந்துநொச்மி பெயென்றநற்கு நிலத்தின்ஏண் கின்ற 
அடிமரத்தில் தழைத்த மெச்சி லெ. ற் நுரைப்பினுமமையும். இய 
ாரளிர் அணியும் மையில் மிரரச்பியும் ஒன்று; “*ஜறக லல்குல் தழை 
பணிககூட்டும் உம கொசி! ( அலம், ௨ ora) என்றூ பிறழும் கூறுதள் 
ம்ர்ண்கு.. ஒறுவ ஈய்ப்பட்ட தெ RRL 2 இறுக்கு! ம் வாள்வாய்ப்பட்டுத் 

அணிபட்ட மாலை, மறவன் ம ரலி ல் வாளால் பகட்க ண்டு af 2b 6 Font, 
அவனா YORI DDG செரியல்பிமல் வைத்தோ SUIT Di or Fae 
HOM ODL, CPL தொடலைபாகவும் கண்டனம்; இணி, மைந்தள் 
if Aus gtr Ds பு A கொ ண்டுகப்பவும், யாம் கண்டனம் என் மா ச் 

வரட்டி விப்ன மூடு வூ ம செய்க, 

  

ஸிஈக்கம் : org Pome. at 1p FRED Hi, *ஆம்ந்துபடு கடங்கோ 

டடமிகா காத்து, வீழ் ர வேபிலார் oF அல்மிகுத் bor gy? (ty. வெ, மா. 
i - என்பது, தொ டலை, தொரடுக்கப்படுவது 7 தழையும் மாலை 
ப்பாராலத் Bar DRE IDS Bi பற்றித் கொடல வெனப்பட்டது. 
அமொசீளித்தை a ror bg Asn 5.5 அழகுடைய சிதன்பார், “கண்ணார் 
(HPS aap”? யென்று சி ப்பி அகார்: BEIM, AGM அழகு தமை 
படைத் மிதொடு ப்படும் மிதாிற் பாட்டால் மேம்படுமாறு பெற்றும்? 

கண்ணார் eae” (பெ TS. ௧௪௮) என்பது காண்க. மெல்லிழை 
மகவிச் என்றவிடம்து மென்மையை மகவீரீச் கேற்றுக. மயங்குதல், 
கலத்தல். குருஜி காண்பார்க்கு அச்சமுூன் டாதல்பற்றி ன வெருவமூ 

Gol? Guarini tg. say கரத்ருல், குருடு படிந்து நிறம் வேறு 
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பட்டுச் தசைத் துண்டம் போறல், “நிறம் பெயர் கண்ணிப் uggs gr 
ஐளப்ப”” (பதிற். டக) எனப் பிறரும் கூறுவது ஈண்டு நோக்கத்தக்கது. 
உகப்பு, உயர்தல்; “'உகப்பே யுயர்தல்'” (தொல். உரி, ௮) புகலுதல், 
விரும்புதல், “குடையும் வாளும்!” என்று தொடங்கும் புறத்திணைச் 
சூத்திரத்து (௧௧) அன்றி முற்றிய அகத்3ிதான் விழ்ந்து நொச்சி 
யென்றதற்கு இளம்பூரணர் இப்பாட்டினை யெடுத்துக் காட்டுவர், 
கிலமும் காலமும் முதற்பொருள் எனவும், நிலத்தில் உள்ள உயிருள்ளன 
வும் இல்லனவுமாகிய பொருள் கருப்பொருளெனவும் வழங்கும். இணி 
யென்றதற்கேற்ப, முன்பு என்பது வருவிக்கப்பட்டது.  மூன்பு 
தொடலையாகவும் கண்டன மென்பதனால், பருந்து கொண்டு உகப்பவும் 
என உம்மை விரித்துக் கூறப்பட்டது. பருந்து ஊன் எனக் கருதுதுற் 
கேது கூறுவார், “குருதி மயங்கி உருவுகரந்து!? என்றும், நொச்சி 
அவ்வாறுகுற் கேது, “மைந்தன் மலைந்த wor pi”? என்றும் கூறினர். 

௨௭௨. மோசி சரத்தஜர் 

மோசி யென்பது பாண்டிகாட்டில் உள்ளதோர் ஊர். இஃது இப் 
போது மோசிகுடி, யென வழங்குகிறது. இவ்வூர், சான்றோர் பலர் 
பிறந்த பெருமையுடையது. பகைவர் கைப்பற்றாதபடி மதிலிடத்து 
கொச்சி சூடிப் பொருத மறவன் ஒருவன் அப்போரில் புண்பட்டு மாண் 
டான். அவன் சென்னியில் குபுக்கொண்டிருந்த கொச்சியும் அவ 
னஷனோடே இடந்தது. அது கண்ட சாத்தனார்க்குக் கையறவு பெரிதா 
யிற்று, எஇே இருந்த ஒரு கொச்கி மரத்தையும் பார்த்தார். பார்த்த 
அளவில் அவர் உள்ளத்தில் கருக்கொண்டெழுந்த.து இப்பாட்டு. 

மணிதுணர்ட் தன்ன மாக்குர னொச்சி 
போதுவிரி பன்மர னுள்ளுஞ் சிறந்த 
காக னன்மர நீமற் றிசினே 
கடியுடை வியனகர்க் காண்வரப் பொலிக்கது 

௫ தொடியுடை மகளி ரல்குலுங் இடத்தி 
காப்புடைப் புரிசை புக்குமா றழித்தலின் 
ஊர்ப்புறங் கொடா நெடுந்தகை 

பீடுகெழு சென்னிக் கிமமையு கினதே, 

திணையும் துறையு மவை. மோசிசாத்தறர் பரயது. 

உரை : மணி துணர்க்கன்ன மாக்குரல் கொதி - மணிகள் 
கொக்துக் கொக்தாய் அமைக்தாற்போன்ற கரிய கொ கத்துக்க 
யுடைய கொச்சியே; போது விசி பன்மரனுள்ளும் - பூக்கள் 
மலாந் த பலவாகிய மரங்களுள வைக்கு? சிறந்த கஈகல் ஈன்மரம் 
நீ-மிக்க அன்பு செய்குற்கமுரிய மரம் கியாவாய்; கடியுடை வியல் 
ககர காண் வரப் பொலிக்கு - காவலையுடைய அகன்ற நகரின்கண் 
அழகுவர விளங்கிய; கொடியுடை மகளிர் அல்குலும் Hi FH ~ 
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கொடியையுடைய இளமகளிர் அல்குலிட தத ,தழையாசவும் 

இடப்பாய்) காப்புடைப் புரிசைபுக்கு .. காவலையுடைய  எயி 

லிடக்தேத கின்று; மாறு அழி கலின் - கோடல்கருஇ வருவாரை 
wish அவர்கள மாறுபாட்டை யழிப்பகால; ஊர்ப்புறம் 

கொடா. நெடுக்ககை - ஈகாப்புறக்கைக கைவிடாது சாககும் 

கெடுக் தகையினுடைய; பீடுகெழு சென்னிக் கிழமையும் கின து - 

பெரும பொருந்திய கலையில் அணியப்படும் உரிமையும் கின் 

டைய அமி ள் - று 

அணர் - கொத்து. மறவராற் காச்கப்படுவதேயன் மி, அமைப்பா 
அம் பொறி மூகலியனவுடைமையாலும் காப்பமைக்திருப்பது பற்றிக் 
“தாப்புடைப் புரிசை'' யென்றார். arti ob Darra DQ i gang 
Quang ig, BOs grits பொரும் போரின்கண் புறங்கொடாத 

கெடுந்தகை யெனினுமமையும்.  கெடுர்தகை-கெடூய தகைமைபயிகர 
யுடையோன். சென்னிக்சிமுமை-ென்னியிற் சூடப்படும் உரிமை, மழ்.று, 
இசின் என்பன அசைநிலை. மாக்குரல் கொச்சி பனமரனுள்ளும் இறக்கு 
காதல்மரம் நீ, அல்குலும் கடத்த; நெடுந்தகை செனனிக்கிழமையும் 
கினது என விசை முடிவு செய்க. 

விளக்கம் : “முற்றிய அகத்தோன் வீழ்ந்து நொச்சி! ஈதல் 
புறச், ௧௨) என்பதற்கு இதக் காட்டி, “இது சூடூன கொச்சியைப் 
புகழ்ர்கது'” என மகச்சிஞர்க்கினியர் கூறுவர், கொச்சித்துணரை, 
*மணிம்குரல் @sréA” (நழ்,௨௧௩) எனப் பிறரும் கூறுதல் காண்க, 

“பன்மரனுள்ளும் சிறக்க காதல் நன்மரம் நீ'' என்றது மேற்3காள்; 
மகளீரும் மைக்தரும் ஓப்ப விரும்புதலான் என்றது ஏது. இதன வத் 
பு.றாத்தற்கு “மகனிர் அள்குலுவ் கிடத்தி” யெனவும், “Osi goa 
சென்னிக் இழமையும் கின” எனவுங் கூறினார். தழையில் ஆம்பல் 
மு்சலயை பிறவம்3ராடு விரவும், கொச்சி, கொச்சிப் போரில் தனித்துச் 
சூடப்படும் உரிமையுடைமையின் **இழமை”? என்றார். 

௨௭௩. எழுமை மேேளீயஜர் 

எருமை யென்பது ஒர் ஊர். தலையாலங்கான தீறுச் செருவென்ற 
பாண்டியன் நெடுஞ்செறியஷவெடு பொருக எழுவருள் எருமையூரன் 
என்பவன் ஓருவன்; அ௮வரீஏ ஈர்கீரனார், “ராரறி நறவின் எருமை யூரண்”*? 
(அகம், ௩௭௬) என்று கூறுவர். மைஞர்காட்டுக்குப் பண்டைநாரளில் 
எருமைகாடு என்றும், மைசூர் எரமையூரென்றும் வழங்க. அப் 
பகுதியிலுள்ள கல் 9வட்டுக்களரள் கன்னட மொழியிலுள்ளவை 
எருமைகரடு (“0௦ ௩0, Cu. 20) என்றும் தமிழ்க் கல்வெட்டுக் 
கள் எருமைகாடு (%. 1. [027907 வாம) என்றும் கூறுகின்றன. 
தகடூர் அதியமானகளில் எழீனியென்பான் எருவாயில் என்னும் 
ஊளரைக் கைப்பற்றிய போரில் எழினியின் படைமறவன் ஓநவன் 
போரில் வீழ்ர்து ஈடிகல் நிறுவப் பட்டான். அவரச எருமைய ஈடுகண் 
என்று கல்வெட்டு (&. 7, 110. 8277 1 7910) கூறுவதால், இர்ஈடிகன் 
எருமைகாட்டு எருமையூரினனாம். இந்த எருமையூரில் தோன்றிய இந்தச் 

சான்௫ரு ரது இயற்பெயர் வெளியன் என்பது, இர்காட்டில் வெளிய
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'மென்றோ ரூருமூளது. இவர் பாடிய பாட்டொன்று அகத்திலும் 
காணப்படுகிறது, இவர்க்குக் கடலன் என்ற பெயருடைய மகன் 
உண்டு. கடலஞனரும் ஈல்லிசைச் சான்3றோராவர். ஒரு கால் ஒரு மறவன் 
அம்பை சூடிப் பகைவருடன் போர்செய்ய நேர்ந்து அழகிய குதிரை 
யூர்ந்து சென்றான். அவனோடு வேறு பல குதிரை மறவரும் சென்றனர். 
போர் மூடிக்க பின் சென்ற குதிரை வீரர்களின் குதிரைகள் திரும்ப 
வற்தன. அம்மறவனுடைய குதிரைமட்டில் வாராதாயிற்று. அதனால் 
அவன் மனயோனள் மனவமைதி பெருது கலக்கமூறலானாள். வாரஈ 
மைக்குரிய காரணத்தைப் பலரையும் வினவினாள். அவள து நிலைகண்ட 
வெளியலஸார் மிக்க வியப்புற்றார். குதிரை இறந்தது கொல்லோ எண 
அவள் வருந்தியது அவர் உள்ளத்தில் இப்பாட்டினை எழுவித்த து. 

மாவா ராதேமாவா ராதே 

எல்லார் மாவும வரக்குன வெம்மிற் 

புல்லுவாக் குடிமிப் புதல்வர் றந்த 

செல்வ னூரு மாவா ராத 

இ. இருபேர்யாற்ற வொருபெருங் கூடல் 

விலங்கிடு பெருமரம் போல ற் 
உலக்தன்று கொல்லவன் மலைக்கு மாவே. 

திணை : தும்பை; துறை: குதிரைமறம். எ௫ுமைவெளியஜர் பாடியது. 

உரை: மாவாராது மாவாராது - கு௫ிரை வாரா தாயிற்று 
துரை வாரா தாயிற்று ; எல்லார் மாவும் eve ger - ஏனைமறவர் 
எல்லாருடைய குதிரைகளும் வந்து சேர்க் கன; எம்இல் புல் 
னைக் குடுமிப் பு.குல்வன் தக்.க செல்வண் ஊரும் மா வாராது - 
சாம் மனையின்கண் புல்லிய உகாபோலும் குடுமி பயுடைய 
4. கல்வளைப் பெற்ற செல்வனாகிய கொழுகன் ஊர்ந்து செல்லும் 
கு. கிரையே வாரா காயிற்று); இருபேர் யாறற ஒரு பெருங் கூடல் ஃ 
இரண்டு பெரிய யாறுகள் கூடும் ஒரு பெரிய கூடற் பெருக்கை 
விலங்கிடு பெருமரம்போல - குஅக்கிட்டு கின்று குடுக்கும் பெரிய 
மரம் அலைப்புண்டு வீழவது போல; அவண் மலைந்த Wr உலக் 
தன்னு. கொல் - ௮வனைச குமந்து சென்று போருடற்றிய 
கு.கிரை பட்டு விழ்ந்து போயிறறுப் போலும்; எ. று, 

மக்கட்பேறுடையாரைச் செல்வரெனச் சிறப்பித்துரைப்பது 
பண்டையோர் மரபு; * செல்வக் கொண்கன்”? (ஜ், ௧௦௪) எனப் பிற 
ரும் கூறுதல் காண்க. இரண்டு பெரிய யாறுகள் கூமிமிடத3த இடை 
இற்கும் மரம் நீர்ப்பபெருக்கால் வேரலைக்கப்பட்டு வீழ்தல் ஓரு தலையா 
கவின், “*விலங்கிடு பெருமரம் போல” என்றார், எத்துணைப் பெருபை 
புடையதாயினும் பயனின்றைன்றதற்கப் “பெருமரம்” எனச் சிறப் 
பிக்கப் பட்டது. எல்லார் மாவும் வர்தன; செல்வனூரும் மாவாரா து? 
ஆகலான் அவன் மலைக்த மா உலக்கன்று கொல்மிலன விளைமுடிஏ 

FL Be
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விளக்கம் : தும்பையிற் குதிரை மறமாவது, “எறிபடையா னீக 
லமருள், செறிபடைமான் இறன் களர்தன்று"' (பு.வெ.மா. ௭:௪௭) என 
வரும். மகனால் தந்தை தாயருடைய புகழ் மேம்படுதலால், “புதல்வன் 
தந்த செல்வன்”! என்றுர். இளஞ்சிருர் கூடுமியைப் புல்லுளைக் குடுமி 
யென்பது பெருவழச்கு; *'புல்லுளைக் சூ௫மிப் புதல்வன்"? (புறம். ௧௬௦) 
எனவும், ''புல்லுளைச் குடுமிப் புதல்வம் பயர்து”” (அகம், ௧௭௬) எனவும் 
சான்றோர் வழங்குகல் காண்க. “எல்லார் wrath”? என்றது, செல்வ 
தாரும் மாவொழிய ஏனை யெல்லாருடைய மாவும் என்பதுபட நின்றது; 
“*ஆறுபோயினா ரெல்லாங் கூறைகோட்பட்டார்!' என்றுற்போல, 
ஒருபுடை. நின்று பொருதவழி, மாவைப்படுத்தல் இயலாது என்பது 
தோன்ற, இருபேர்யாற்றுக் கூடம்கண் குறுச்கிட்டு நிற்கும் பெருமரம் 
உவமை கூறப்பட்டதெனவறிக. பெரும்போரிடை கினறு பொருத 
வீழ்ந்த மறச் கிறப்புணாத்தலின், இது கூரிரை மறமாயிற்று. 
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இரண்டு பெருவேந்தர் கடல்போன்ற படையுடன் கைகலந்து 
தும்பை சூடிப் போருடற்றினா். அப்போரின்கண் மறவனொருவன் 
இடையிரம் கச்சையால் இற,கிய உடையும், தலையில் மயில்பிலியால் 
சொடுக்கப்பட்ட கண்ணியும் உடையனாப் வேலேக்தி நின்று கடும்போர் 
புரிந்தான். அக்காலை அவனமேற் பெரிய கனிரொன்றும் அடர்க்௪ 
வந்தது. உடனே அவன் தன் கைவேலை அக்களிற்றின் நெற்றியிற் 
பரய்நீதுருவச் செலுத்தினான். அக்களிறு வேலுடனே பிறக்கிட்டுச் 
சென்று வீழ்ரந்துபட்டது. இதற்கிடையே பகைவர் பலர் வேலேக்தஇப் 
பரந்து வந்தனர். அவனோ, அவர் செலுத்திய வேலை வாங்கி மடித்து 
அவர் தம் தலைவனையும் சோஞறப்பற்றி நிலத்தில் மோதி உயிர் நீங்கெய 
அவனது உடலைக் கைக்கொண்டு நின்முன். அற்கிலையில் ஒழியாது 

மேலும் பொர வருவாரை கோச்சி கின்றமையின், அவனை உலோச்சனார் 
கண்ணாரக் கண்டார். அவனது நிலைதான் உயீர் முடியுங்காறும் பொரு 
தொழிவது தணிபாக உடையன் என்றுணரக் காட்டிற்று, அதனை 
இப்பாட்டின்கண் உரைத்துள்ளார். 

கீலக் சச்சைப் பூவா ராடைப் 

பீவிக் கண்ணீப் பெருந்தகை மறவன் 

மேல்வருங் களிற்றொடு வேறுரர் இனியே 

தன்னுர் துரக்குவன் போலு மொன்னலர் 

இ. எலஃழுடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தரக் 

கையின் வாங்கித் தழீஇ 

மொய்ம்பி னூக்கி மெய்க்கொண் டனனே. 

தீணை : தும்பை; துறை: எருமை மறம், உோச்சலர் பாடியது. 

உரை: நீலக்கசளை - நீலகிறமுடைய  கச்சையினையும்; 

பூவார் ஆடை - பூக்கொழில் செய்யப்பட்ட அடையினையும்;.
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1ரலிக்கண்ணி - மயிற் பிவியால் தொடுக்கப்பட்ட கண்ணியினையு 
மேடைய பெருந்தகை மறவன் - பெருக்ககையாகிய மறவன்; 
மேல்வருங் sof HOGG Card துரற்று - தன்மேல் கொலைகுறித்து 
65 களிற்றின் நெற்றியிலே வேலைச் செலுத்துப் போகி; 
இனி - இப்பொழுது; கன்னும் துரக்குவண் போலும் - கன் 
னுமிரையும் Orga Ou பொருவான்போலும்;  ஒன்னலர் 
எலஃகுடை வலத்கா மாவொடு பர,த்.கர . பகைவர் வேலை வல.க்இல் 

எந் கினவராய்க் sold mon Cor பரந்து வரக்கண்டு; கையின் 
வாங்கி - அவா ஏறிக்து வேல தன் மெய்க்கண்ண தாக அ௮கணைப் 
பியெகி அவர் இரா மடித்து; கழிஇ - HOUT Bid தவனை க் 
காளுறத நழுவி - மொய்ம்பின் ஊக்கி - தன் மெய் வலியாறு 

இளர்ந்து உயரத௫ரக நிலக.இல் மோதி) மெய்க்கொண்டனண் 2 
உயிர் நீங்கிய அவனது உடலைப் பறறிச்கொண்டு நிற்கின்றா 
ணகைலால், எ-று, 

விலங்கெனக் கருடுத் தான் களிற்றின்மேல் செல்லாத பெருக்தகை 
யாதலின், அவனாற். கொல்லப்பட்ட களிற்றை, “*மேல்வருங் களி?” 
றென்றுர். வாங்குதல், படித்தல், கையின் வாங்கி யென்றதற்கு, கை 
வேலைச் களிற்றொடு போக்கெனமையின், தன்மேல் வர்த மறவரைக் 
கையால் வளைத்து என்றுரைப்பினுமாம். சிறப்புப்பலறித் தழுவப் பட்டவன் தானைத் தலைவனென வுணர்க. மெய்வளி வாடாது மேன் மேல் ஊக்குரலால் உயரத் தூக்க கலெத்தில் மோதுவது பயனாதல் UDG, “மொய்ம்பின் ஊத்து?! யென்றார். மெய்க்கொண்டு நிற்பது, “வந்து மிட்போர் நும்மில் உள்ளீர் வம்மிஸ்* என்றழைப்பது போறு லின், “மெய்க் கொண்டனனே!" என்று அறிவிக்கின்றார். ஆண்டு நின்றும் பெயராது மெய்க்கொண்டு இிற்றலால், இம்மற வெறியால் சன்னுயிர் முடியுங்காறும் பொருவது கருதினமை புலப்படுதலின், “தன்னும் துரக்குவன் போலும்" என்றார், 

விளக்கம்: எருமை மறமாவது, “வெயர்பொடிப்பச் ॥னங் கடை இப் பெயர்படைக்குப் பின்னின் றனறு”" (பு.வெ.மா,.எ2௧௩.) களிறு ானவுணர்வில்லாக விலங்காதலின், அது தம்மேல்வரினன்றித் தாம் அதன்மேற் செல்லுதல் மறச்சான்றோர். சால்புக்கு நாணுத் திருவ தொன்றென்பர், “வான்வணக்கி யன்ன ada நீள்தடச்கை, யாணக்€ தென்கையி லெஃகமா ல் தானும், விலங்கால் ஒருகைத்தால் வெல்கை ன் றென்னும், ஈலங்காணேன் மாணுத் தரும்” எனத் தகடூர் யாத்திரை கூறுவது காண்க, “தாசீன wi Par” (Dara. oS. ser.) என்ற சூத்திரத்து, “புடையறுத்துப் பாழி கொள்ளும் ஏமம்”' என்ப SOG இப்பாட்டை யெடுத்துக் காட்டுப.
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௨௭௫. ஒரு உத்தர் 

எண்ணுப் பெயராகிய ஒருத்தன் என்பதனின் வேறுபடுத்தற்கு 
இவர் பெயர் ஒரூஉத்தனாரென நின்றது. இவர் பாடியதாகத் தொகை 
நூல்களுள் இவ்வொரு பாட்டே காணப்படுகிறது. போர்க்களத்தே 
பெரிய போரைச் செய்யும் மறவன் ஓருவன் தன் தோழன் பிமிதொரு 
புறத்தே பகைவர் வளைத்துக்கொள்ள அவர் நடுவேறின்று பொருவது 
கண்டான். உடனே, அவற்குத் துணைசெய்யக் கருதி நெடிய வேலைக் 
கையிலேச்திக்கொண்டு விரைந்து செல்லலுற்றான். அது கண்ட பகை 

வர் அவணத் தடுத்தற்கு மூயன்றனர்; அவன் தடைப்படாது சென்று 
தோழர்க்குத் நுணையாயினான். அவன் செயலைக்கண்ட ஒரூஉத்தனாரீ 
இப்பாட்டின்கண் அதனை வைத்துப் பாடியுள்ளார். 

கோட்டங் கண்ணியுங் கொடுக்ிரை யாடையும் 
வேட்டது சொல்லி வேந்த 2 தொடுத்தலும் 

ஓத்தன்ற மாதோ விவற்கே செற்றிய 
இணிகிலை யலறக் கூழை டோழ்ந்துதன் 

இ வடிமா ணெஃகங் கடிமுகத் தேக்கி 

ஓம்புமி மைபுமி னிவணென வோம்பா து 

தொடர்கொள்் யாளைஸ்ற் குடர்கா றட்பக் 
கன்றமர் கறவை மான 

முன்சமத் தெ௫ாச்ததன் ரோழர்கு வருமே. 

  

திணையும் துறையு மலை. ஒருஉத்தலர் பாடியது. 

உரை: கோட்டம் கண்ணியும்- வளைய ததொடுக் 2 கண்ணி 

சூடு தலும்; கொடுந் திரை யாடையும் - வள்க்து இரைந்து ஆடை 
யடுக்கலும், வேட்டது சொல்லி வேந்தனைத் மிகாடுதக்தலும் - 
Cassar விரும்பியதுவே கானும் விரும்பிச் சொல்லி அவளை 
வளை கு கலும்; இவற்கு ஒக்கன்று-இவனகண் பொருந்தியுள்ளன? 
செற்றிய இணிநிலை அலறக கூழை பேரழ்ந்து - பளைவர் கறுவு 
கொண்டு சூழ்ந்த இணிகிலையிலுள்ள மறவர் அளுசயலறிச 
சிையுமானு அவருடைய பினனணிப்படையைப் பிளந்து 

கொண்டு; கன் வடிமாண் எஃகம் கடிமுகதி தெந்து- சனது 

வடி.கது மாட்சியுற்ற வேலைப் படைமுகம் நோக்க ஏந்து; இவண் 
ஓம்புமின் ஓம்புமின் என - இவ்விடகதேயே இவனைச் செல்லாகு 
படி. பமிகரியுங்கோள் பரிகரியுங்சோள் என ஏனை 5 தானை வீரர் 
Swi) OS தடுக்கவும்; ஓம்பாது - அவர் கடையைக் கடந்து? 

கொடர்கோள் யானையின் - சங்கிலியாயே தளைபூண்டு செலலும் 

பரணை பேல); குடர்கால் தட்ப - கொலையுண்டு விழக்க மறவர் 

கவின் குடர் கன் காலைத் தாக்கவும்; கன்றமர் கறவை மான - 
சன்றைக் காதலிக்கும் கறவைப் பசுப்போல; முன் சமத்து எ.இர்க் ௧.
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sa Ssrppe வரும் - முன்னணிப்போரில் பகைவரை நேர் 
பட்டு அவரால் வளப்புண்டிருக்கும் சகோழன்பால் வருவா 
னாயீனன் ) எ.று. 

கண்ணி முதலிய கூன்றனோடும் ஒத்தன் றென்றதைத் தனித் 
தனியே கூட்டுக. வளைத்தல் எனறதமற்கேற்பச் சூடலும் உடுத்தலும் 
வருவிக்கப்பட்டன, கண்ணி சூடல் முதலிய மூன்றும் செயல்வகையால் 
மாண்புற வேண்டுதலின், “'ஓத்தன்று'' என்றார். கஇிணிகிலை, இருகிறத்து 
வீரம் செறிந்து போருடற்றும் களத்தின் நடுவிடம். வில்லும் வேலும் 
வாஞம் ஏந்தி அ௮ணிநிலை பெற்றுக் காண்பார்க்கு அச்சமுண்டாக 
கிம்கும் படை வரிசையின் முன்னணி “*கடிமுகம்'' எனப்பட்டது. 
இனிக் தான் செல்லும் திசை நோக்கி வேலின் இலைமுகத்தை யேத்திச் 
செல்கின்றான் எனினுமாம். கடிமுூகம், வேலின இலைமூகம், “iby 
மின் ஓம்புமின் இவண்'” என்றது, பகைவர் கூற்றினைக்கொண்டு கூறி 
யது... கதோழற்கு வருமாகலின், இவற்கே ஓத்தன்று எனக்கூட்டி வினை 
முடிவு செய்க. 

விளக்கம்: **தானையானை”? யென்ற சூத்திரத்து (தொல். புறத். 
aa) ‘aca Den maida யுடைபடை புக்குக், கூழை தாங்கிய எருமை?” 
யென்பழற்கு இப்பாட்டை யெடுத்துக் காட்டு. “தாயான குதிரை 
யென்ற நோனா ருட்கும் மூவகை நிலையுள்!? தானை நிலைக்கு இதனைக் 
காட்டி, “இஃது உதவியது! என்பர் ஈச்சிஞா்க்கினியர்., கோட்டம், 
வளைவு. ஓத்தல், உவமையும் பொருளும் ஓத்தல் வேண்டும்!* (தொல். 
உவம. ௮) என்றாற்போல. கூவை போழ்க்து என்ற பாடத்துக்குக் 
கூவைக்கிழங்கைப் பிளப்பதுபோலப் பிளந்துசென்று எனவுரைக்க, 
பின்னொக்காக பெருமிச ஈடையும், வழியிடையுள்ள இடையிடிகளை 
மதியாது செல்லும் மாண்பும் உடையனென்றதற்குத் “தொடர்கொள் 
யானை:' யுவமமும், தோழன் பாலுள்ள அன்பு Sorte 5 bq, கன்றமா் 
கறயை யுவமமூம் கூறப்பட்டன. *'கன்றமர் கறவை*' யெனப் பொதுப் 
படக் கூறினாராயினும் விரைவுடைமையும் உடன்தோன்ற, தன் கனறு 
பிறர் கைப்பட டிருக்கக் காணும் கறவை அவர்பால் விரைக்து செல்வது 
போலத் தோழமனபால் செனறாரெனினும் அமையும்? கன்று சேர்க் 
தார்கட் கதவிற்றாய்ச் சென்றாங்கு, வன்சண்ணன் அய்வரல் ஓம்பு”? 

(கலி. ௧௧௬) என்று சான்றோர் கூறுவது காண்க. ஒம்புமின் ஓம்புமின் 
என்ற அடுக்கு அச்சம் பொருளாகப் பிறந்த விரைவுக் குறிப்புணர 
கின்றது. 

௨௭௭, மநுரைப்பூதன் இளநாகளூர் 

மதுரையில் வாழ்ந்த பூதன் என்பாருடைய மகணாதலால் இள 
காகனார், இவ்வாறு வழங்கப்பட்டார். இளமாகன் என்பது இவரது 
இயற்பெயர். மதுரை மருதன் இளகாகனாரென வேறொரு சான்றோ 
ருண்மையின், அவரின் வேறுபடுத்தற்கு இவர் பூசன் இளகாகளார் 
என்று சிறப்பிக்கப் பெறுகின்றார். பெருவேந்தர் இருவர் தும்பை சூடிப் 
போருடற்றினர். அவருடைய இருபடைகளும் கைகலந்து போர் 
செய்தன. அத் தானையின் நிலையினை இளநாகனார் கண்டார். மறவருள் 

ஒருவன் பகைவர் படைறிலை முழுதும் கலக்கி வென்றிமேம்படுவது 
தெரிந்தது. அதனை இப்பாட்டின்௧ண் அழரு இகழக் கூறியுள்ளார்.



௧(இ௨ புறகானூறு 

நறுவிரை துறந்த கரைவெண் கூந்தல் 

இரங்கா மன்ன இரங்குஈண் வறு முலைச் 

செம்முது பெண்டிள் காதலஞ் சிறா௮ன் 

மடப்பா லாய்மகள் வள்ளுகர்த் பிதறித்த 

ஓ குடப்பாற்டுல்லுறை போலப் 
படைக்குசோ யெல்லாம் தானா யினனே. 

திண: அநு. நுறை; தானை நிலை, மதுரைப் பூதனிள நாகர் பாடியது. 

உரை: ஈறு விரை துறற்சு கரைவெண் கூந்தல் - கதறிய 

விரைப்பொருள்களாக் துறந்த ஈரைத்த வெளிய கூக் தலையும்; 

இரங்காழ் ௮ன்ன இரங்குகண் வறுமுலை - இரவமர)த்தின் வித 

போல க் இரங்கிய கண்ணையுடைய வறறிய முலையையுமுடைய 

செம்முது பெண்டின் காகுலம் சிறு௮ன் - செம்மைப்பண்பு 

பொருக்இ;ப முதியவளுடைய அன்புடைய மகன்) மடப்பால் 
ஆய்மகள் வளளு௫ச் - இளமைப் பான்மையையுடைய ஆய்க்குல 

மகளுடைய வளவிய உ௫இரினல்) குடப்பால் தெறிக்க சில்லுறை 

போல - குடம் கிறையவைக்த பாலின்௧ண் கெளிக்கு சிலவாகிய 

பிரை அககுடவளவிற்றான பால் முற்றும கலங்கில் கெடுகுற்குக் 

காரணமானாற்போல ; படைக்கு கோயெல்லாம் தானாமினன - 

பேரளவினதாகிய பகைவர் படைத்திரள் உடைந்து கெடுகுத் 

குரிய நோய் முழுதுக்கும் தான் ஒருவனே காரணனாயினான் £ 

6t ~ Ml. 

மூதுபெண்டின் முதுமையைச் சிறப்பித்தற்குத் தலைமயிர் முதலி 
யன எடுத்துரைத்தார். செம்மைப்பண்பு கூறியது, மாற்றார் படைக் 

குண்டாய நோய் மூழுதுக்கும் ௮வள் வயிற்றிற் பிறக்த காதல் மனது 
மறமாண்பு காரணமென்பது விளக்குக்கு. மடமையுடைய ஆய்மகள் 
என்றமையின் அதற்கேற்ப வள்ளுகிரால் தெறித்தாள் என்றார். முது 
பெண்டின் கருன் சில்லுறைபோலத் தானாயினன் எனக் கூட்டி 
வினைமுடிவு செய்க. 

விளக்கம்: ஒப்பனை செய்து கோடற்குரிய செவ்வி கழிந்தமை 
தோன்ற, “ஈறுவிரை துறந்த!” என்றும், இளமை கழிந்தமை தோன்ற, 
“நரை வெண் கூக்த'” லென்றும் விளக்கினார். இரங்காம், இராவென்னும் 
மரத்தின் விதை மறப்பண்பு குன்றாமை விளங்க, **செம்முது பெண்டு! 
என்றார். பால், பருவம், மடம், இளமை, மடவ எம்ம நீ இனிக்கொண் 
டோனளே? (ஐங். ௬௪௭) என்று ற்போல. மடப்பால், இளமைச்செவ்வி. 
குடவளவிற்றாய பாலில் அளவறிர்திட்ட பிரை அதனை யுறையப் 
பண்ணும் ; அதனிற் குறையின், பால் தன் தன்மை கெட்டுத் தயிராய் 
உறைதலுமின்றிக் கலங்கித் தேரன்றுமாதவின், அக்கருத்து விளங்க, 
*அம்மகள் வள்ளுகிர்த்தெறித்ச குடப்பால் சில்லு”! யென்றார். 
தும்பைத் தானைநிலையாவது, **இருபடையும் மறம்பழிச்சப் பொரு 
களத்துப்பொலிவெப்தின்று'' (பு. வெ. மா, ௭:௨௨) என்பர். இதனைத்
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தொல்காப்பிய வுரைகாரர்கள் தானை யானை”! என்ற சூத்திரத்துத் 

*தானை கிலையின்பாற்படும்' என்பர். செம்முதுபெண்டின் முதுமையை 
விரித்துக் கூறியது, அவள் முதியளாயினும், அவள் வயிற்றிற் பிறந்து 
அவள் மார்பிற் பாலுண்டு வளர்ந்த A past wr bat uel apg 
கலங்க யலமரச்செய்யும் பெருமறம் உடைய பெருக்தகையாயினன் 
என வியம்தோதியவாறு. *வறுந்தலை முதியாள் அஞ்சு தக்கனளே, 
வெஞ்சமத், தென்செய் தென்னும் வேந்தர்க், சஞ்சலென்னு3மார் 
களிமீர்தனளே?! (புறத். ௧௩௭௨) என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க. 

௨௭௭. பூங்கண்டஉத்திரையார் 

பூங்கண் என்பது காவிரியின் வடகரையிலுள்ளதோரூர் எனக் கல் 
வெட்டுக்களால் (14. ம. 8, 11௦ 159 ஈம பி92)அறி௫ன்றோம். இவரது 
இயற்பெயர் உத்நிரையென்பது, இஃது ஆதிரை யென்றாற்போலப் 
பிறந்த சாளால் வந்த பெயர், களவுக் காதலொழுக்க மேற்கொண்ட 
தலைமக்களுள் வரைவு டீட்டித்தவிடத்துத் தலைவி பிரிவாற்றாது வேறு 

படும் திறத்தை இனிய பாட்டுக்களால் நயம்பட வுரைக்கும் ஈலம்வாய்சி 
துவர் இவர். ஓரு மறவன் காளைப்பருவத்தே வேக்தன் பொருட்டுப் 
போர்க்குச் சென்றான். அவன் தாய் மிக்க முதுமை யெய்தி அவனயே 
பற்றுக்கோடாகச் கொண்டிருக்தாள். அவன் போரில் விழுப்புண்பட்டு 
மே3லாராகிய சான்றோர் வருக்த இறந்தான்; இச்செய்தியை அவர்கள் 
அம்முதியவட்கு மெல்ல அறிவித்தனர். அது கேட்டு அவள் கழிபேரு 
வகை யெய்திக் கண்ணீர் சொரிந்து மஒழ்ச்சியுற்றாள். மறக்குடி, மகளா 
கிய அவளது மறமாண்பு முதுமையால் வாடாத இறம்கண்ட. உத்திளை 
யார் வியந்தார். அவ்வியப்பின் உண்மை வடிவே இப்பாட்டு. 

மீனுண் கொக்கின் நூவி யன்ன 
வானரைக் கூக்தன் முதியோள் சிறுவன் 
களி றறிந்து பட்டன னென்னு முவகை 

ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் 
@ கோன்கமை துயல்வரும் வெதிரத்து 

வான்பெயத் தூங்கிய தரினும் பலவே. 

திணை: அது? துறை: உவுகைக் கறுற்ச்சி, பூங்கள்உத்திரையார் பாடியது. 

உரை: மீன் உண் கொக்கின் தூவி யன்ன - மீன் சுவர்க் 
துண்ணும் கொக்கினுடைய தகதுூவிபோன்ற; வால் கரைக் 

BESO Ip Autor சி௮வன்-வெள்ளிய நரைத்த கூர் தலையுடைய 

மூதியவளுடைய மகனாகிய இளையோன் ; களிறு எறிந்து பட்ட 

னன் என்னும் உவகை - போரில் தன்மேல் வந்த களிற்றைக் 
கொன்னு கானும் இறந்தகானெனச் சான்றோர் உரைக்க செய்த 
கேட்டதனால் எய்திய உவகை; ஈன்ற ஞானறினும் பெரிது - 

௮வனை யீன்றபொழுது அவட்குண்டாகிய உவகையினும் 
பெரிதாயிருக்கது ; கண்ணீர - அவவுவகையால் அவளுடைய
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ண்கள் சொரிக்க நீர்; கோன்கமை துயல்வரும் - வலிய கழை 
பாகிய மூங்கிலிடகது அசையும்) வெதிரத்து வான்பெயத் 

தூங்கிய சி. கரினும் பல - மூங்கிற் பு கரின்கண் மழைபெய் கவழித் 
தல்இிது கூங்கிக துளிக்கும் கீர்த்துனியினும பலவாகும்; எ-று. 

மூதியோள் கிறுவன் என்றது முதுமைக்காலத்துப் பற்றுக் 
கோடாய் நெடுநாள் பெருதிருக்து பெற்ற மகன் என்பதுபட நின்றது. 
என்னுமென்ற பெயரெச்சம் காரியப்பெயர் கொண்டது. தனித்த ஈறங் 
கிம்கழி சமை யெனவும். பலவாம் அடர்க்இருக்கும் கழைத் தொகுஇ 
யாகிய புதர் வெழிரெனவும் வழங்கும். வெதிர மென்றத£ன ஒரு மலை 
யென்பாருமூனர். உவகை ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது; கண்ணீர் சிதா 
அம் பலவெனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 

பட்டனனென்னு மூரை கோய் பயவாது உவகை பயர்து முதுமை 
யினும் வாடாத மறமுடையளாதலைக் காட்டுதலின் இதன விதந்து 
பாடினார், 

விளக்கம் 2: உவகைக் கலுழ்ச்சியாவது. **வாள்வார்த்து வடுவாழ் 
பாக்கை, கேள்கண்டு கலுழ்£ அுவச்சன்று”' என்பதும், “மாரற்றருவ் 
கூற்றம்!” என்ற சூத்திரத்து, “பேரிசை, மாய் த மக8னர் குற்றிய ௯ம். 
௮ம், ஆய்க்ச பூசல் மயச்கத் தானும்! (புறம். சூ. ௨௪) எனப தமக 
இன்க் காட்டுவர் ஈச்சினாக்கனியர். கரைத்த தலைமயிரின் வெண்மை 
கிறத்துக்குக் கொக்கின் தாவி உவமங் கூறப்பட்டது. என்னும், என்று 
சொல்லக் கேட்டவழி உள்ளத்துப் பிறக்கும் என்றவாறு. “என்ற 
பெபமுதிற் பெரிதுவச்கும் சன் மகனைச் சான்றோனெனம். கேட்ட 
தாய்! (குறள் ௬௯) என்றவிடத்துச் சான்?ருனென்றது. மறமாண் 
குணங்களால் சிறைக்தோனயும் குறிச்குமாகலின், எண்டும் அத் இருக் 
குறள் இயையுமாறு கண்டுகொள்க. சண்ணிரின் மிகு) புணர்த்தற்கு 
“*வெதிரத்து வான் பெயத் தூங்கிய தரினும் பல”! என்றுர். வெதிர 
மென்பது வெதிர மென்னும் மலைக்கும் பெயர் ; அதுபற்றி வெதிர 
மென்றது வெதிரமலையென வுரைப்பாருமுளர் எனப்பட்டத. டாக்டர் 
திரு. ௨. வே. சாமிகாதையரும் “வெதிரம் ஒரூ மலை”! யென்று குறித் 
திருப்பது காண்க. 

  

௨௭.௮. காரம்கைபாடிவியார் நர்செள்ளேயார் 

“விருந்து வருமாயின் கரைந்து காட்டுக, வாராதாயின் நடந்து 
காட்டுக'' என இளமகளிர் காக்கை மீன ச்சண்வரின் A Haar Qader a 
வது வழக்கம். இவ்வழக்காறு தமிழகத்தில் சொன்றுகொட்டு வருவது, 
இதப் பொருளாக வைத்தப் பாடிய இறப்பினால் நச்செள்ளாயார் 
காக்கைபாடினியார் எனச் கிறப்பிக்கப்படுின்றார். செள்ளேயென்ப து 
இவரது இயற்பெயர், சிறப்புணர்த்தும் எழுத் ராய ஈகரம் புணர்க்து 
ஈச்செள்ளையென வர்தது. சரனாரென்பது நக்கீரனார் என்றும், பூதனு 
ரென்பது நப்பூதனாரென்றும் வருவது சாண்ச. இனி, ௩ற்ரேன் ஈழ். 
மகன் என்பன ஈக்£ரன் ஈப்பூசன் எனவரு?; அவ்வாறே ஈற்ெள்கா 
யென்பது ஈச்செள்ளையென வந்தது என்று கூறுவாருமூளர். இச்சான் 
மோர் கண்டீரச்கோப்பெருகள்ளியின் கானத்தையும் தொண்டி நகரத் 
தையும் பாடியவர். ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதசீனப் பதிற்றுப்பத்துள் 
ஆடும்பத்தைப் பாடிக் கலன்களுக்கென ஒன்பது காப்பொன்னும் 

 



மூலமும் உரையும் கடட 

தாறாயிரம் சாணமும் பெற்று, அதிகமான்நெடுமான் அஞ்சிபால் 
ஒளவையார் இருக்தாற்போல அவன் பக்கத்துப் புலவராகும் சிறப்பும் 
பெற்றாரென்ப, ஒருகால் ஒரு மறவன் போரில் பகைவர் வாளால் 
வெட்டுண்டிறக்தான்; அவன் பிருடைய போருடற்மியகனால் அவண் 
உடல் அணிபட்டுச் சிதைந்து வேறு வேருய்க் கடப்பதாயிற்று. ௮ 
யறியாத பலர், போர் முடிவில் ஊர்க்குப் போர்து அவன் தாயைக் 
கண்டு “றின் மகன் பகைவர்க்கு முதுகு காட்டி மாண்டான்? என்று 
பொய்யாகக் கூறினர், அவள் அப்போது மிக்க மூதுமையெய் தியிரும். 
தாளாயினும் அச்சொல் தனது மறக்குடி மாண்புக்கு இழுக்காதலை 
யெண்ணினாள் ; கண்களைத் இசியழத் இறந்து நோக்கி, “என் மகன் 
இவ்வாறு மாண்டானாயின், அவன் வாய் வைத்துண்ட என் மரர்பை 
அறுத்தெறிவேன்"!' என வஞ்சினம் கூறிக் கைவாளொன்றை எடுத்துக் 
கொண்டு போர்க்களத்துக்குச் சென்றாள். அங்கே மறவர் பிணங்கள் 
weds g Dik gGor, அவளுக்குத் தன் மகனுடலைக் காண்பது sheer 
யிரு£ ரது. கன முழுதும் பிணங்களைப் புரட்டிப் புரட்டிப் பார்த்தாள். 
மூடு.வில் ஒரிடத்ழில் வெட்டுண்டு சிதறிக்கிடக்கும் அவன் உடலைக் 
கண்டாள் ; வேறு வேருகக் ெர்த துண்டங்களைத் தொகுத்து ஓழுங் 
கூற அமைத்து நோக்கினாள்; அவன் முகத்தினும் மார்பினும் விழுப்புண் 
பட்டு வீழ்ர்தானேயன்றிப் புறப்புண்ணுற்று உயிர போயிற்றிலன் 
எனச் தெரிர்தாள், அக்காலை அவள் உள்ளத்தில் நிலவிய வெம்மை நீங் 
கிற்று ; குடிப்பெருமையை கிறுவிஷனென. உண்டாய உவகை WS 
SS. அதுமானும் அவண் அவள் பெற்றகாலையில் பிறக்க உவகையி 
யினும் பெரிதாயிருந்தது. இது காக்கைபாடினியார்க்குப் பெரு 
வியப்பை விளைத்தது. அதுவே காரணமாக இப்பாட்டினைப் பாடுவாரஈ 
யினர், 

கரம் பெழுர் துலறிய நிரம்பா மென்றோள் 
மூரி மடுங்கின் முதியோளன் சிறுவன் 
படையழிந்து மாறின ென்றுபலர் கூறு 
மண்டமர்க் குடைக் கன ஞாயி னுண்ட வன் 

ட முலையறுத் இடுவென் யானெனச் சினை இக் 
கொண்ட வாளொடு படுபிணம் பெயராச் 
செங்களம் ஆழவுவோள் சிதைந்துவே cp Bus 
படுூமகன் கிடக்கை 41 ணூஉ 
Fo MD CHT Nant Qf ga gost or. 

திணையும் துறையு மலை. காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார் பாடியது. 
உரை. நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென்றோள் - 

கரமபு கோன்றி வற்றிய நிரம்பாத மெல்லிய கோள்களையும்; 
ஞுளரி மருங்கின் முதியோள் - காமரையிலைபோன்ற அடிவயிகு 
அஇனயுமுடைய முூஇயவள் ஒரு.) சிறுவன் படையழிக்து 
மாறினன என்னு பலர் கூற . கின் மசன் பகைவர் படை கண்டு 
அ௮ளுசிப் புறங்கொடுக்து மாண்டான் என்னு அறியாதார் பலச௪ 
வந்து சொல்ல ; மண்டமர்க்கு உடைக் கனனாயின் - நெருங்கிச் 

ற. செய்யும் போர் கண்டு அஞ்சி யிறம்கானென்பது உண்மை



கிசு புற்கானூறு 

யாயின்) உண்ட என் முலை யறு த்இடுவென் யான் எனச் இனை இ- 
அவன் வாய் வை க்துண்ட என்முலையை யு கதெறிவேன் யான் 
என்னு சினந்து சொல்லி; கொண்ட வாளொடு-சொல்லியவண் 
ணமே செய்குற்கு வாகக் கையிலேந்இப் போர்க்களம் செண்று ; 
படு பிணம் பெயரா 2 அங்கே இறந்து கிடக்கும் மறவர் பிணகு 
ககாப் பெயர்ததும் பெயர்ததுப் பார்க் கொண்டே ; செல் 
கனம் துழவுவோள்-குருஇ படிக்து Herbs போர்க்கள முற்றும் 
சுற்றி வருபவள்; சிைந்து வேறாயெ படுமகன் இடக்கை 
காணூஉ-விழுப்புண்பட்டுச் சிதைந்து வேறு வேருகக் துணிபட் 
இக கடைக்கின்ற தன் மகனது இடக்கையைக் கண்டு; ஈன்ற 
ஞான்றினும் பெரிது உவர்கனன் - அவனைப் பெற்ற நாளிற் 
கொண்ட உவகையினும் பேருவகை கொண்டாள் ; 6T - ஜு. 

(pHGuirer CalQé For, Quurr, அழவுவோள், இடக்கை 
காணூஉப் பெரிதுவர்தனள் எனக்கூட்டி வினமூாடிவு செய்க. முதுமை 
யால் தோள் சரிக்தமையின், **சிரம்பா மென்மிறாள்?! என்றார். நரம் 
பெழுந்து திரைத்து மூளரியிலையின் அடிப்பகுதிபோல் பசுமையின்றி 
யிருத்தலின்; மு. சியோன ௯ அடிவயிற்றை “*மூனரிமருங்!' கெனச் சூறித் 
னார். படையென்புஜி கான்கனுருபு விரிச்சப்பட்ட த. ஓவ்வொரு பிண 
மரக ஆராய்தலின், ““துமவுவோள்?' என்றார். இதைந்து வேறா உட 
லைப் பொருந்த வைத்து விழுப்புண்பட்டு வீ.ழ்ஈ்சமை கண்டு தெளிக் 
தமை தோன்ற, '*படுமகம் காணா” வென்னது, “*ப௫ுமகன் கிடக்கை 
காணா”! வென்றார். படுபிணம் பெயராச் செங்களமென இயைத்துப் 
படுபிணம் நீங்காத Pubs போர்க்களமென வுரைப்பாருமூளர். 

விளக்கம் ண: முதுமையால் மேனி பசுமை குன்றி ஈரம்பு 
மேலெழுர்அ இனிது சாணத்?தோன்றுதலால் *“ஈரம்பெழுக்து உலறிய 
தோள்” என்றார். பசுமையின்றி விளர்த்து ஈரம்பு தோன்றத் இரங்கு 
சிற்பது பற்றி வயிற்றுக்கு மாளரி யுவமமாயிற்று, நன்றெடுத்து மொழி 
வாரினும் இதெடுத்து மொழிவார் உலகத்துப் பலராதலரல், **பலர் 
கூற” என்றார். கூறுவோரது பன்மை கண்டாட்குத் சன் மகனது 
உ றதீதின்சண் ஜயர்தோன்றவே, ஓரு தலையாகத் துணியமாட்டாளாய் 
“மண்டமர்க் குடைந்தனளயின் உண்ட வென்முலை யறுத்திடிவென் 
யான்” எனச் சினந்துரைத்தாள். மகனது மாண்பை அவள் ஓரளவு 
DERG gon wider, ““உடைக்சனறாயின்'" எனக் கூறினான். *அறுத் 
திடுவென்'' என்ற சொல் வாயினின்று வெளிவரும் போதே அவள் கை 
தன் மறக்குடிக்குடைமையாகிய வாகத் தேர்ந்து கொண்டமையின் 
“கொண்ட வாள்!” எனப்பட்டது, பட்ட வீரர்களின் குருதி படிந்து 
போர்க்களம் கவர் தமையின் செங்களம் என்றும், இனிது sare Bug 
தக்க வகையில் அவள் மகன் கஇடவாமையின், “துமவுவோள்'* என் 
௮ம் சிதைந்து வேறாகிய மகனது உடம்பைக் கண்டதும் காதன் மிகுஇ 
யால் கட்டியமுதலின்றிப் பட்ட புண்ணைத் தேர்ந்து பழியின்மைகண்டு 
உவகையால் உள்ளம் வீங்குதலால்,; “இறைச் து வேறாகிய படுமகன்!* 
ஏன்றும் விளங்க வுரைத்தார், ிதைந்து வேருகிய மகனது இடக்கை 
அவளது உள்ளத்தை யழித்திலது என்பது இதனால் வற்புறுத்தப்பட் உது. விழுப்புண்பட்டு வீங்குபுகழ் பெற்றதோடு குடிப்பழியும் போக் 
கினமையின், உவகை Gui sri HO ner wu Ba.
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௨௪௯. ஒக்கூர் மாசாத்தியார் 

மாசாத்தனாரைப்போல மாசாத்தியாராகிய இவரும் ஓக்கூரிற் 
பிறந்தவராவர். ஓக்கூரெனப் பெயரிய ஊர்கள் பாண்டிகாட்டிலும் 
சோழகாட்டிலும் உள்ளன. இந்த ஓக்கூர் இன்ன காட்டதெனத் 
துணிய முடியவில்லை. சங்ககாலத்து ஈல்லிசை மெல்லியலாருள் இக்த 
மாசாஜ்தியாரும் ஓருவர். போர் சிகழுங் காலத்தில் மறக்குடி, யொன் 
றிற்கு மாசாத்தியார். சென்றிருந்தார். அங்கே நிகழ்ந்து நிகழ்ச்சி 
யொன்று இவர் கருத்தைக் கவர்ர்தது. அர்த இல்லக்கிழத்தியான 
மறக்குடூமகள் முகத்தில் மறத்தீக் களர்நீது நின்றது. அன்றைய முன் 
னாளில் அவளுடைய கொழுகன ஆனிரைகளைப் பகைவர் குவர்ந்தேகா 

வாறு குறுக்ஒட்டுப் பொருது கின்று மாண்டான்; அதற்கு முன்னாள் 
அவளுடைய ghogs போரில் தன்மேல் வந்த பெருங் களிற்ழைக் 
கொனறு தானும் பட்டு வீழ்ந்தான். மாசாத்தியார். இச்செய்திகளை 
உசாவிக்கொண்டிருக்கையில் தெருவில் செருப்பறை முழங்கற்று, 
தெருவில் விளையாடிக்கொண்டிருந்து அவளுடைய ஒரு பாகன ஓடிவந் 
துரைத்தான் மறமகள் மூகத்தில் உவகை பிறச்தது. உலறிக்கிடந்த 
அவன் தலையில் எண்ணெய் தடவிக் குடுமியை ஒப்பனை செய்தாள 7 
அரையில் வெள்ளிய ஆடையை எடுத்துடுத்தினாள் ; வேலெரன்றை 
யெடுத்து அவன் கையில் தக்தாள். மாகன முகத்தைக் தன் முகத்துக்கு, 
கேரே திருப்பி, “மகனே, உன் சந்தையும் தன்னயரும் போருடற்றித் 
தமது கடனைக் கழித்து ஈம் மறக்குடியின் புகழை நிறுவினர் ; நீ 
இப்போது செல்க!'' என விடுக்கலுற்றுள். புலவர் பாடும் புகமமைந்த 
இச்செயலை மாசாத்தியார் வியந்து இப்பாட்டின்கண் இதனை அழகுறம் 
பாடியுள்ளார். 

கெடுக சிம்தை கடிஇவ டுணிவே 
மூதின் மகளி ராத றஐகுமே 
மேனாளுற்ற செருவிற் கிவடன்னை 

யானை யெறிர்து களத்தொழிக் சனனே 
இ கெரு லுற்ற செருவீற் வெள்சிகொழுகன் 

பெருகிரை விலங்கி யாண்டுப்பட் டனனை 

இன்றும், செருப்பறை கேட்டு விருப்பு ற்று மயங்க 

மீவல்கைக் கொடுத்து வெளிறுவிரித் துடிஇப் 

பாறுமயிர்க் குடுமி யெண்ணெய் நீவி 

௧௦ ஒருமக னல்ல தில்லோள் 

செருமுக கோக்குச் செல்கென விடு3ம, 

திண : வாகை, துறை: முழின் முல்லை. ஓக்கூர் மாசாத்தியார் பாடியது, 

உரை ; சிந்தை கெடுக. இவளது சிக்) கெடுக ; இவள்: 
துணிவு கடி.து-இவளது துணிவு அ௮ச்சம்பொருக்இய தாஎவுள து 2 

மூ.இல் மகளிரா கல் தரும் - இவன முதிய மறக்குடியில் பிறந்த 

மகளாமெனல் தக்கே௪ ; மேனாள் உற்ற செருவிற்கு-முன்னாளில்
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உண்டாகிய போரின்சண்) இவள் அன்னை யாணை ஏறிந்து களத் 
தகொழிக்கனன் - இவளுடைய த௫ையானவன் பாணையைக் 

கொன்று கானும் விழக்து மாண்டான் ; நெருகல் உற்ற செரு 

விறகு - கநெருநற்றுண்டாகிய செருவினகண்; இவள் கொருகன் 

பெருகிரை விலகி ஆண்டுப்பட்டனன் - இவளுடைய கணவன் 

பெரியவாகிய நிரைகளைக் கவர்ந்து செல்லாவாறு பகைவரைக் 
குறுக்கிட்டு கின்று பொருது அவ்விடத்தே மாண்டான்) 

இன்னும்; செருப்பறை கேட்டு - போர்ககெரமானு வீரரை 

உழைககும் பறையொலி கேட்டு, விருபபற்று . மறப் புகழ்பால் 
விருப்பஙகொண்டு ; மயஙஇ - அறிவு மயங்கி) வேல் சைக் 
கொடுத்து - வேலைக் கையிலே தந்து ; வெளிது விரித்து ௨௨இ- 
வெள்ளிய ஆடையை எடுத்து விரிக்து அரையில் உடுகுஇ; பாறு 

மயிர்க்குடிமி எண்ணெய் டிவி-உலறிய மயிர பொருக்இய சூடுமி 

யில் எண்ணெயை த் தடவிச் சிவி; ஒரு மகன் அலலது இல்லோள்- 
இந்த ஒரு மகனையலலது இல்லா சுவளே யாயினும் ; செரு ழகம் 
கோக்கிச் செல்க என விடும் - போர்கசளம் நோக்கிச் ரெல்வ௪ச 

யாக எனச் சொல்லிக் கன் மகளை விடுக்கின்றாள் ) எ. று, 

மூதில், முதுகுடி; 4*கற்3ீறோன்றி மண்தோன்றாக். காலத்தே 
வாளோடு, முற்மீறான்றி கூத்த குடி.” தன்ன, தன உடன்பிறந்த 
மத்? காருமாம். பெருகிரை யென்றது அவள் கொழுகனது ஆண்மை 
மிகுஇ புலப்படுத்தாகின்றது. தன்னொரு மகனும் மிக இனை பனு லை 
யறியாது செருமூக நோக்கிச் செல்க என விடித்நற்கேது இது மயன் 
பார், “மயங்கி! யென்றும், அதற்குச் காரணம் மறப்புகழ்பால் அவம் 
குள்ள விருப்பமென்பார் **விருப்புற்'* றென்றும் கூறினர். Ader sanus 
யும் துணிவையும் வியந்து பாராட்டும் கருத்தினராகலின், “கெடுக 
கந்தை கடி.தி௮ள் துணி''பவென்றது எதிர்மறைக் குறிப்புமொழி. 

விளக்கம் : மூதின் முல்லையாவது, “அடல்வே லாடவர்க் கன்றி 

பூம் அவ்வில், மடவரன் மகளிர்க்கு மறமிகுத்தன்று'? (பு,9வ.மா., ௮7 
௨௧௪) எனவரும். குதில் மகளிர், மூ.இய மறக்குடியில் பிழர்த பெண்டிர்? 
“மூதிற் பெண்டிர் கசிந்தழ'” (புறம். ௧ஈ.) என்பதன் உரை காண்க. 
மூதில், முதுமையான குடி; அல்குரது, “வையகம் போர்த்து வயங் 
கொலி நீர் கையகல, கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே 
வாளோடு, முன்தோன்றி மூத்தகுடி!” (பு. வெ. மா. ௧:௧௪) என்பதாம். 
இம்மூதுகுட மகளீர், உலக வாழ்வில் உயிரினும் மறத்சையே 
பெரிதும் விரும்புபவர், கெடுக சிர்தை யென்றும், கடி வள் தணிவு 
என்றும் கூறியது இகழ்வதுபோலப் புகழ்ந்தவாறு. “மூதின் மகளி 
ராதல் தகம்'' என்றது மேழ்கோள் ; get? யொழிர்கனனெனவும் 
கொழுகன் பட்டனனெனவும், மகன விடுமெனவும் கூறியது அகச் 
சாதித்தற்கு வந்த ஏது. விலங்குதல், குறுக்கிடுதல், ஆண்டு, பெருரிரை 
குறித்துச் செய்த போர்க்களத்தின்௧ண், விருப்பு மறப்புகழ் மேலா 
தலின், செருப்பறை கேட்டெழுக்க விருப்பத்தால் செய்வதறியாது 
மயங்ெளென்பார், 'விருப்புற்று மயங்க! யென்றார். வெளிறு, வெள் 
ளாடை. பாறு மயிர், விரிந்த தலைமயிர், ஒரு மகனல்ல தில்லோள் 
என்றது, முதுமகளின் மறப்பண்பைச் சிறப்பித்து நின்றது, இனி,
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இளம்பூரணர், '“மறங்கடை கூட்டிய குடிநிலை றந்த, கொற்றவை 
கிலைய மத்திணைப் புறன'' (தொல். பு,௰த. ௪) என்று கொண்டு, குடி 
கிலையில் மகளிர் இயல்பு இது வென்பாரராய், -இப்பாட்டை யெடுத்துக் 
காட்டுவர் ; ஈச்சினார்க்கிணிபார், குடிநிலை யென்னது துடிரிலை யெனறு 
பாடங் கொண்டு, *வெறியறி சிழப்பின்! (தெல். புறத். இ) எனத் 
தொடங்கும் சூத்திரத்துவரும் “வாள் வரய்த்துக் கவிழ்தல்!? என்ற 
EPG எடுத்துக்காட்டுவர். 

  

௨௮௦ மாடறுந்நத்து நப்பசலையார் 

மாறோக்கத்து ஈப்பசலையார். மாமோக்கமென்னும் பகுதியைச் 
சேர்ந்தவர். கொற்கையைச் சூழ்ந்த. பகுதி மாறோக்க மெனப்படும். 
இப்பகுதியிலுள்ள மா.றமங்கலம் என்பது மாறோக்கம் என்னும் பழைய 
வூரெனறு லெர் கூறுவர் ; இது மாறவனமன் மங்கலமெனவும், மான 
மங்கல மெனவும் கல்3வட்டுக்களிழ் கூறப்படுகின்றகன்றி மாறோக்க 
மெனக் கூறப்படவில்லை. இம்மாறோக்கம் மா3ோகமெனறும் வழங்கு 
கிறது. ஓருகால் நப்பசலையார், போர்மூடிவில் ஓர தலைவன் மானக்குச் 
செனறார். அவன் போர்ப புண்பட்டு இறுதிசிலையில் இருந்தான். “எவ் 
வகையிலும் அவன் இறுதியெய்துவான்'' என்பதைப் பல குறிகளால் 
அவன் மனையோள் உணரீர்அகொண்டாள் மறக்குடி, மகளாதலால் 
ஒரநவாறு தேறியிநக்தாளாயினும், தலைவன் தாணிமலில் rts 
அடியன் பாணன் விறலி முதலியார் வாழ்வு சர்குலைபுமே என நிர் 
தாள்; அவர்களும் ஆங்கே இருந்தனர் அவர்களை நோக்கு, “நலையன் 
மார்பில் உண்டாகிய புண்கள் பெரிபவாய் உள்ளன; ஈண்பகற்போதில் 
மூரலாத தும்பிகள் அப்போதில் வந்து ஒலிக்கின்றன ; ஏற்றிய விளக் 
கும் கில்லாது அவிஏறது; என்னயறியாமல் எனக்கும் உறக்கமுண்டச 
கிறது; மாணக்கூரையில் இருந்து கூகை குமறுகிறது ; விரிச்சி நிழ்கம் 
மூதுபெண்டிர் சொற்களும் பொய்படுற்றன ; ஆகவே தலைமகன் 
இறுகியெய்துவக உறுதி; இனி உங்கள் நிலை யாதாகு2மா, அறி3யன்; 
இனி நீங்கள் இங்கே இருந்து வாழ்வதென்பதும் அரிது; அதனினும் 
அறிது யரன் உயிர் வரழ்ர்திருப்பேன என கினைப்பது"' என மெரழிநீ 
தாள். இதுகண்டு கெஞ்சு கரைந்துருணெர் ஈப்பசலையார்... மஸ 
யோளது முமாண்பை யெண்ணினர் ;. எண்ணிய  ஏல்லையில் 
அவளுரைத்த சொற்கள் கெஞ்சிற் பதிதமையின் அவற்றை இப்பாம் 
ம.ல் தொகுத்துப் பாடியுள்ளார். 

என்னை மார்பிம் புண்ணும் வெய்ய 
நடுகாள் வந்து தும்பி.பும் துவைக்கும் 
கெடுககர் வரைப்பின் விள க்கு நில்லா 
துஞ்சாக் கண்ணே துயிலும் பேட்கும் 

டு அஞ்சுவருகுரா அற் குரலுக் தூற்றும் 
னெனனீ மொறிந்து விரிச்சி யோக்கும் 
செம்முது பெண்டின் சொல்லு சிரம்பா 
துடிய பாண பாடுவல் விறலி 
என்னா குவிர்2கா லளியிர் நுமக்கும்



௧௬௮௫ புறகானூறு 

௪௦ இவணுறை வாழ்க்கையோ வரிதே யானும் 

மண்ணுறு மழித்தலைக் தெண்ணீர் வாரத் 
தொன்றுதா முடுத்த வம்பகைக் தெரியற் 

சிறுவெள் ளாம்ப லல்லி யுண்ணும் 
கழிகல மகளிர் போல 

௧௫ வழிகினைம் இருத்த லகனினு மரிதே. 

திணை : பொதுளியல், துறை: ஆளந்தப்பையுள். மாடரக்கத்து நப்பசலையார் 
LUMI UH. 

உரை: என்னை மார்பில் புண்ணும் வெய்ய - என் கலைவ 

னுடைய மார்பிலுண்டாகிய புண்களும் பெரியவாயுள்ளன 

தோள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் - ஈண்பகற்காலக்சே வந்து 
வண்டுகளும் மொய்க்து ஒலிக்கின்றன ; நெடுககர் வரைப்பில் 

விளக்கும் கில்லா - நெடிய மனையின்௧ண் ஏற்றிவைக்க விளக்கு 

களும் கின்றெரியாமல் அவிந்து விடுகின்றன ; துஞ்சாக்கண் 

துயிலும் வேட்காம் - உறங்குதல் ஒழிர்து னன கண்களும் உறக் 
EEO விரும்புகின்றன; அலஜ்சுவரு கூராஅல் கூரலும் துறறும்- 

அச்ச சைக த் தரும் கூகையும் கன கூழு கூரலெடுத்து ஒலியா 

திறகிறது; மெல் நீர் எறிந்து விரிச்சியோர்க்றாம் - நெல்லும் கீரும் 

சொரிக்து விரிச்சி கேட்காம் ; செம்முது பெண்டின் சொல்லும் 

கிரம்பா - செம்மையுடைய முூதுபெண்டானவள் சொல்லிய 

சொற்களும் குறையுடையவாயுள்ளன ) துடிய - துடி. கொட்டு 

பவனே ; பாண .- பாண் மகனே ) பாடுவல் விறலி - பாடல்வல்ல 

விறலியே ; என்னாகுவிர் கொல்-எங்கனமாவீர்களோ; அனளியீர் - 
இரங்க தகுக்கீர் 7) நுமக்கும். இவணுறை வாழக்கையரிது - இது 

காறும் இருக்காற்போல இவ்விட தத இருக்து வாழலாமென 

பது உங்கட்கும் இனி அரிதாம், மண்ணுறு மழிக் கலை தெண்ணீர் 

வார-கழுவுகன் ற மொட்டையான அகலையினின்றும் தெனிந்கு கீர் 

ஒழுக; கொன்ன உடுத்த அம்பகை ச தெெரியல்-முன்பு இளமைக் 

காலதக்இல் உடுக்க அழகிய பகைககமையா யுகுவிய) சிறு 

வெள்ளாம்பல் அல்லியுண்ணும் - சிறிய வெள்ளிய ஆம்பலிட த் 
துண்டாகும் அல்லியரிசியை புண்ணும் ; கழிகல மகனிர்போல - 

S55 அணிகலங்களையுடைய கைம்பெண்டிர்போல) வழி 

நினைந் இருத்தல் அதனினும் அரிது - தலைவன் இறந்த வழிப் 
பின்னை வாழும் இறம் கினைந்து யானும் இங்கே உயிர் வாழ்க் 
இருப்பது அ௮சனினும அரிகாம்; எ-று. 

உயிர்க்கிறுதி பயவா தொழியாத புண்களாதலால் **வெய்ய?” 
என்றாள். தும்பி முதலியவற்றின் செயல் கூறியது தலைவன் சாக்காட் 
டினை முன்ன றிவிக்கும் திக்குறி, இதுகாறும் தலைவன் தாணிழலில்



மூலமும் உரையும் ௧௭௯ 

வாழ்க்சுவராதலால், அவன் இறந்தவழி அவர்கள் துன்புறுவரென 
இரங்குவாள், “*என்னாளுவிர் கொல் அளியிர் 1? என்றாள். மழித்த தலை 
மழித்தலையென வந்தது. வழிநிகம் திருத்தல் அதனினும் அரி 
தென்றது, இறத்தல் poste Quiet main (ph. புண்ணும் வெய்ய; 
அம்பியும் துவைக்கும்; விளக்கும் நில்லா? கண் அயில் Car’ gb; 
துராஅல்குரல் தூற்றும்; சொல்லும் நிரம்பா? அதலால், துடிய, பாண, 
விறலி, என்னகுவிர் கொல், அளியர்; நுமம்னும் அரிது; யானும் 
இருத்தல் அகசனினும் அரிது எனக்கூ ட்டி வின்மூடிவ செய்க. 

விளக்கம் 2: ஆனர்தப்பையுளாவது, *விழுமங் கூர வேய்த்தோ 
ளரிவை, கொழுரன் வீயக் முழைக்துயங் கன்று'* (பு.வெ. மர. ௧௦: ௧௩) 
எண வரும். எணன்தோ - எனக்குத் தலைவன்; எண்டுக் கணவன் என்பது 
பட நின்றது. “அன்னை யென்டள யென்றலு மூளவே, கொன்னெி முறைமை சொல்லினும் எழுத்தினும், தோன்று மரபின என்மனார் புல வர்'' (தொல். பொருள்: இ௨) என ஆூரியர் கூறுகல் காண்க. தலைவன் சறக்கமின்றி வருக்துவது காண்பான் மனைவி புறங்காளாயினமையின், 
“துஞ்சாக் கண்”! என்றாள். கூகையின் சூரல் கேட்போர்க்கு அச்சம் திருவதுபற் றி, “அஞ்சவரு குரல்?” எனப்பட்டது. “நெல்லொடு காஜி கொண்ட pial மூல்லை அரும்பவி மலரி தாஉய்க் கைதொழுது? பெருருது பெண்டிர் விரிச்சி சிற்ப!” (முல்லை. ௮ - தக) என்று பிறரும் கூறுவரால் விரிச்சியின் இயல்புணர-ப்படும். கிரப்பாமை, பொய்படுதல்.ஃ அடியன் துடியும், பாணன் யாழுமாகிய கருவி படையார்; விறலி தன் /மிடரொன்ே கருவியாகப் பாபெவளாதவின், பாடுவல் விறலி”! யென் ருள். தலைமகன் வாழ்ர்க கரணில் பகைப்புலக் துப்பொருது கொணர்க்த பொன்னும்-பொருளும் மாவும் களிறும் துடியன் மூதலாயினார்க்குப் பரி சிலாக வழங்கப்பட்டமையின், அவர்கள் வறுமையின்றி இனிது வாழ்ந் தினராதலின், அவர் வாழ்வு சீர்குலைவு நினைந்து வருந்தத் கூறுவாள், “என்னாகுவீர் கொல்'' என்றும், பெற்றவை செலவான பொழுதெல் லாம் தலைவன்பால் வக்து வேண்டுவன நகிரம்பப்பெற்று மகிழ்ந்த அவர் தீம் நிலைமைக்கு இரங்கு, **அணியர்?? என்றும் கூறினாள். வாழ்க்கை, 
வறுமைத்துன்பமின்றி வாழ்தல், அருமை, இன்மைகுறித் து கின்றது. மகளிர் கணவையிமக்கபின், அவரொருவரானன்றிப் பிறரால் இண் டப்படாத தம் கூந்தலைக் கழித்துவிரவது பண்டை யோர் மரபு. “gk தில் கொய்து குறுந்தொடி கீக்லி, அல்லியுணவின் மனை ஷி?? (புறம்:௨௫௦) எனப் பிறரும் கூறுவது காண்க. “*மெண்டர்ச2வி மயிற் உலாவத்தன்ன இவள், ஓலிமென் கூந்தல் உரியவாம் நினக்கே? (குறுந்: ௨௨௫) எனவும், “குறுந்தொடி மகளிர், சானிருங் கூந்தற் கிறயவரைப் படர்ம் து? (புறம்: ௧௧௩) எனவும் சரன்ஜோர் கூறுவனவற்றால் மகளிர் கூந்தலைத் இண்டும் உரிமை கணவணொருவற்கே யுண்டென்பதும், எனவே, கூற்துற்குரியா் இறர்த வழி, கூந்தலும் உடன்கமிதல் மூழைமையென்பதும் பண்டை யோர் கொள்கையா தல் தெளியப்படும், மதித்த தலை, மிச்சலையெண 
வும், வைத்த ஐலை, வைத்தலை (பதிற்: ௪௪) யெனவும் வருதல் விகாரம், 

புறம். 11.17



௧௬௨ புறநானூறு 

௨௮௧. அுிரில்கிழார் 

முடிவேந்தருள் சேரமான் சகடூரெறிக்த பெருஞ் 22ரலிரும்பொறை 
யையும் குறுகில மன்னருள் வையாவிக் கோப்பெரும்பேகள், அதிய 
மான் எழினி மூறலி3யோரையும் பாடிப் பெருஞ் பிறப்புப் பெற்றவர் 
சான்றோராகிய அரிசில்கிமார். இவரது அரில் எல்னும் ஊர் சோழ 
சாட்டுக் குடர்தை நகர்க்கண்மையில் @ piadsregt; குடர்நையி 
ஷள்ள கல்வெட்டொன்று (௩, 8. 255 071971) அரி லூரைக் குறிக் 
கின்றது. அஃது இப்போது இருக்குமிடம் தெரி: லற. Gain ser 
பெசரருட்டுப் போரில் புகழுண்டாகப் பொருது விழுப்புண்பட்ட வீர 
ஜனொருவன் தன் மனைக்கண்பிண யிுர்தாலா. மரிலயு று மமவிர் அவள 
புண்ணை யாற்றிவக்தனர். அரிில்கிழார் அவம் காண்டம் பொடுட்டு 
அவன் மனைக்குச் சென்றிரு£்சார். அல்காலை அவன் மாயோன் மன் 
தகோழீயருடன் சொல்லாடியது கேட்டார். ௮து மறுப் மருொருதி 
தியின் மாண்பை எடுத்துக்காட்டுதலின் அதனை இப்பாட்டில் வைத்துப் 
பாடியுள்ளார். 

தீங்கனி யிரவிமை டு வேம்புமனைச் சொ 3) 

வாங்குமருப் பிமாழொடு பல்லியஙவ் சமல்ல 
கைபயட் பெயர்த்து மையிழ இழு 
ஐபவி சிதறி யாம்ப orf 

இ இசைமணி யெழுந்து காஜ பாடி 
கெட௫நகர் வ.ரப்பிற் கடிகறை பு இத் 
காக்கம் வம்மோ கா தலக் தோழி 

வேந்துறு விழுமந் தாங்கிய 

பூம்பொறிக் கழற்கா ெடுந்சகை புண்மணே, 

  

திணை: காஞ்சி: நுறை தொடாக் காஞ்சி, அபிசில்கிறார் பாடியபநு, 

உரை: இங்கல! இரவமொடு வேம்புமனைச் செரிஇ.. சீவிய 
கனிகக்£க் தரும் இரவமரத்தின் தழையுடனே வேப்பிலையும் 
சோத்து மனையிறைப்பில் செரு; வாங்கு மருப்பு யாழொடு 
பல்லியம் கறங்க - வளைக்க கோட்டையுடைய யாழும் பலவாடிய 
Hutson இ.பம்ப; கைபயப பேயாத்து மை யமிழுறு Dye - 
கையை மெல்ல எடுகுது wmiourGu மெருசயிட்டு; ஐயவி 
சிகுி-வெண் கிறுகடுகைக் தூவி; ஆமபல் ஊது. ஒம்பற் 
குழலை இ) இரைமணி எந்து - ஓசையைச் செய்யும் டட 
யியககி; கானாசி பாடி. - காறாசிப். பண்ணப் பாடி; நெடுஈககர் 
வரைப்பில் கடி. நறை புகைஇ - நெடிய மனையின்௪ண் நறுமணம் 
கமழும் அகில் மூ.சலியவற்றைப் புகைக்கு; காதலம் கோழி - 
அனபுடைய கோழியே; காக்கம் வமமேோ - காப்போமாக வருக, 
வேக்துறு விழுமம் தாங்கிய - வேக்களைக்குறித்துச் ஆண்டிய 
பெற்ற இடுக்கணை க் கானேற்றுக் சாத்த; பூம் பொறிக் கழற் 
கால் கெடுக்ககை புண் - பூக் தொழில் பொறிக்கப்பட்ட கழலை



மூலமும் உரையும் ௧௬௩ 

பணிந்து காலையுடைய நெடுக்கசையாகிய  தலைவற்குண்டாகிய 
புண்களை? எ-று, 

ஈகர் வரைப்பில், மனைச்செரீஇ, கறங்க, இழு, இதறி, சகது, 
எறிந்து, பாடி, புகைஇ, நெடுந்தகை புண்ணை, தோமி, காக்கம் வம்ிமார 
ஊன மாறிக்கூட்டி வினைமூடிவு செய்க. இரவமொரடு வேம்புமளச் 
செருகுதல் முதலிய செயல்கள் பேய்கள் புண்ணுற்$ரறுன வரது 
தொடாவாறு காத்ற்காச் செய்வன, நெடுந்தகை புண்ணுற்றத.்குக் 
காரணம் கூறுவாள், ““வேந்துறு விழுமம் தாங்கிய நெடுந்தகை” யென் 
ரூல். கோய்க்கெல்லாம் காரணம் பற்றுதலின், பற்றறுதி குறித்துக் 
காஞ்சிப்பண் பாடப்பட்டது. 

விளக்கம் : இப் பாட்டுப் பேய்க்காஞ்சியென ஏடுகளில் துறை 
வகுக்கப்பட்டுள்ளது; பேய்க்காஞ்சியாவது “பிணம் பிறங்கிய களத்து 
வீழ்ச்தார்க்கு, அணங்காற்ற வச்சுறிஇ யன்று”! (பு,வெ.மா. ௪2 கஏு 
என வரும். இப் பாட்டு அதற்குப் பொருக்தாது; “அடலஞ்சா ரெடுக் 
தகை புண், தொடலஞ்சித் துடித்து நீங்கின்று!? (பு. வெ. மா. ௪ SH) 
என வரும், தொடாக் காஞ்சிக்கண் அடங்கும்; எங்ஙனமெனின், பேய் 
தொடுதம் கஞ்சி சீங்குமாறு புண்ணுற்று வீம்ர்த மறவனுடைய மாவ 
காப்பது இரன்கட் கூறப்படுகிறது; *“இன்னகை மனவி பேஎய்ப் புண் 
ஹோர் நுன்னுநல் கடிக்க தொடாச்காஞ்சி'' (தொல், புறத், உகன 
ஆரியர் கூறுவது காண்க. நச்சினார்க்சினியரும் இப் பாட்டைத் 
தொடாக்காஞ்சித் தறையென்றே கொள்வர், இரவமரத்டின் கமையும் 
வேம்பின் தழையும் பேய் நெருங்காவாறு கடிவன, வாங்கு மருப்பு - 
வளைந்த கோடு, மையிழுது கொண்டு மனையை ஓப்பசீன செய்தற்கண் 
கை பையச் செல்லுமாதலின் ஒப்பனை செய்தலைக் : கைபயப் பெயர்த்”? 
தென்றாள். “பிறந்த பொழுதேயும் பெய்தண்டார் மன்னர்க் குடம்பு 
கொடுத்தாரே மத்தார்'' (புறத். ௧௨௧௮) என்ற கருத்தால், “*வேக்துறு 
விழுமக்தாங்கி''னானென்றும், அதனால், “பமிதீர்கொடைக் கடனைற்றிய 
புகழ்” (புறத். ௧௨௪௪) பெற்று மேம்படுதலின், “நெடுந்தகை” யென் 
அம் கூறிளை, போரிற் பெரும்புண்பட்டு வீழ்க மறவர்க்கு மருத்து 
வம் செய்வோர் மனையைத் தூய்மை செய்து ஓப்பன செய்வதும் இனிய 
இசை பாடுதலும் நறிய விரைப் பொருள்களைப் புகைத்து எங்கும் நறு 
மணங் கமமுமாறு செப்வதும் பண்டைத் தமிம் மக்கள் மரபு. 

௨௮௨. சேரமான் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ 
சேரமான் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ மேடிவேற்கருள் ஒருவனா 

,தலேயன்றி ஈல்லிசைச் சான்றோர் வரிசையிலும் ஒருவனாகச் திகழ்ப 
வன். AGH neue Ss மறவனொருவன் போரில் புண்பட்டு இறக் 
தான். அவனது பேராண்மை புலவர் பாடும் புகழ் UML FES. அவன் 
புகழ் நாடுமுற்றும் பரவியிருக்குது. அவனைக் காண்பது குறித்துச் 
சான்றோர் ஒருவர் அவலூர்க்குச் சென்று aor ent, விவைப்பட் 
டோர், *ஐ.ப, பகைவரொடு செய்த போரில், வேல் மார்பில், ஊடுருவ 
வும், அஞ்சாது பொருது செய்தற்கரிய செயலால் பெறற்கரிய வெண் 
பும் புகழும் எய்திய வீறுடையவன் அவன்; அவன் யாண்டுளன் என 
வினவு நர்; போரிற் பகைவர் அவன் உடம்பு தெரியாதவாறு 
ANS HE Dogs grt; அதனால் உயிர் நீங்கிற்று. ஆயினும், அவன் 
தின் ஈநல்லிசையை உலூல் நிறுவிப் புலவர் பெருமக்களின் நாநவில்



ower Ly DT GOT OI 

செய்யுளில் நிலை பெற்றுள்ளான்!” என்றனர். இவ்விடை பெருங் கடுங்: 
கோவின் புலமையுள்ளத்தை இயக்கி இப்பாட்டு வளி வருவதாயிற். று, 
இப்பாட்டு இடையிடையே இதைந்துள்ள து. 

எஃகுளங் கமிய விருகில மருங்கின் 
அருங்கட ஸனீறுத்த பெருஞ்செயாளனை 
யாண்டுள னோவென வினவுஇயாயியர் 

வருபடை தங்கிய கிளர்தா ரகலம் 
இ. அருங்கட ணீறுமார் வயவ ரெறிய 

உடம்பும் தோன்றா வயிர்செட் டன் 2 
மலையுறர் மடங்கி மாறெதிர கழியக் 

அலகை போகச் சிைதைத்துவே ரப்பு 

பலகை யல்லது ஈவா த்தோழியாே 

௧௦ சேண்விளங்கு ஈலலிசை நிறீஇ 

நாவில் புலவர் வாயு ளானே. 

நிணை.........பால்பாடிய பெருங்கடுங்கோ பாடியது, 

உரை: எஃகு உளம் கழிய - பலைவர் எறிந்து வேல் 
கெஞ்சிற் பாயாதுருவிச் ரெலல; இருகில மருங்லன் - பெரிய 
நில,க்தின்௧ண இருந்து; அருிடன இறுத்து பெருஞ் ற ் து ன ; ட் செயாளனை - ஆறிஅதுற்கரிய கடமையினை ஆற்திய மிக்க 
செய்கையையுடைய சான ருனாகிய மறவனை; யாண்டுளன் என 
வினவுதி - எவ்விடத்துள்ளான் என வினவுஇன்றுப்; ஆயின். 
ஆராயுமிடத்து... ன MGM. STE Bi! Bar Gri அகலம- 
குன்னைக் குறிகதுவரும மாறமுர் படையை எ.இரேற்றறகுக் 
இளர்க்தெழும மாலையணிஈகு மார்பை; அருங்கடன் இஹுமார் 
வயவர் ஏறிய - தம்முடைய அரிய கடனையாற்றுகுல் வேண்டிப் 
பகைவர் எறிதலால்; உடமபும கோன்றா உயிர் கெட்டன்று - 
அம்பும் வேலும் மொய்தது உடம்பும் கட்புலனாகா உயிரும் 
கெட்டன; மலையுகர் மடங்கி மானு எதிர் கழிய - பொருகன் ற 

பகைவர் பிறககிட்டு முரணவிக்து கெடு தலால்; 

போக சிதைந்து வேறாகிய பலகையல்லது - காகீறாம் அமை இ 
கெட்டுச் சிறைந்து நுணி அுணியாகிய Care மொழிய 
களத்து ஓழியாது - போரக்கள க. இடந்கொழியாமல்; சேண் 
விளங்கு நல்லிசை நிறீஇ - திசைமுற்றும் பாவி விளங்கும் நல்ல 
புகழை Boeri; ௧௱. நவில் புலவர் வாயுளான் - நாவால் 
கல்லுரை பயிலும் புலவருடைய வாயிலிருந்து வரும் செய்யு 
னிடதேக யுள்ளான்; எ. று.
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இறுத்தற்கரிய கடன்களை முற்றவும் ஆற்றினமையின், **பெருஞ் 
செயாளன்?? என்றார். செய் என்னும் மூதனிலைத் தொழிற்பெயர் அரிய 
வினை குறித்துகின்றது. தாங்கிய என்னும் வினையெச்சம் கெளரகலமென 
இயையும் வினைத்தொகையது வினையொடு முடிந்தது. களர் தாரென 
வியைத்து வண்டு கிளரும் மாலையென வுரைப்பினுமமையும் 7 அவ்வ, 
sragu அகலம் என இயையும். கிளரகல மென்றவழித் தார் இடை 
நிலை. இம்மறவன் தன்னோடு ஓத்த மறவ3ராடே பொருது வீழ்ந்தான் 
என்பார், :அருங்கடன் இறுமார் வயவர் எறிய*' எனறார். கட்புலனுகத் 
தோன்றும் உடம்பும் தோன்றாத உயிரும் கெட்டன என உடம்பையும் 
உயிரையும் பிரித்கோதினா், இருத்தற்குரிய இடங் காட்டலாகாமை 
விளக்குதற்கு, கெட்டன்றென்பதை உடம்புக்கும் கூட்டுக. இனி உடம் 
பும் தோன்றாதெனக்கொண்டு தோன்றாதென்பது ஈறுதொக்கதென் 
அரைப்பினுமமையும். அலகை, காப்பாகும் அளவு. வாயென்றது AE, 
பெயரால் அதனால் உரைக்கப்படும் செய்யுள்மபேலதாயிற்று. பெருஞ் 
செயாளனை வினவு: ஆயின அவன் உடம்பும் உயிரும் கெட்டன 
பலகையல்லது ஓழியாது; அவன் புலவர் வாயுளான் என வினைஞுடிபு 
செய்க, 

விளக்கம் : எல்கு, வேலும் வாளும் குறித்துகிற்கின்றது: இது 
மூதலாகுபெயர், அடுங்கடன் என்றது ஏனைப் பாண்கடன், புரவுக் 
கடன் முதலியன போலாது போரிற் பகைவரை வஞ்சியாது பொருக் 
தொழில்: இது படைக்கடன் (புறத். ௧௦௦௨) “செஞ்சோ ற்றுகிலை!* 
(புற். 666°) எனவும் கூறப்படும். இது பெருஞ்செயலாகப் 
பேணப்படுவருபற்றி, இதற்குரிய மறவரைப் பெருஞ்செயாளரென் 
னும், பெருஞ்செயாடவர் (புறத். ௧௯௪) எனறும் சான்றோர்டு றப்பிப்பர். 
செய்கையென்னும் வினைப்பெயரின் செய்யென்னும் மூதனிலை மட்டும் 
கின்று பெயராம் வினையை யுணர்த்துதலால், இது மூதனிலைத் sr yh a 
பெயரெனப்படுவதாயிற்று. தோன்றாவுயிரெனவே, உடம்பு தோன்றும் 
என்பது வருவிக்கப்பட்டது. உயிர்க்குக் கேடு கூறியது, உடம்பின் கண் 
நில்லாது நீங்கெ நீக்கம் குறித்துறின்றது. புலவர் வாயுளான் என்றமை 
யின், கேடு உடம்பிற்கும், நீக்கப் பொருண்மை உயிர்க்கும் கொள்க. 
மாறு எதிர் கழறிய என்பது பாடமாயின், எதிர் மாறு கழறிய என 
இயைத்து எதிர்மாற்றம் கழறிக் கூறியஎன்று உரைக்க. சேண்விளங்கு 
ஈல்லிசை. நாடிடையிட்டும் காலமிடையிட்டும் சென்று ஙிற்றல்பற்றிச் 
சேண்விளங்கு நல்லிசை யென்றார். சேண் என்றதம்குத் துறக்கவுல 
கென வுரைத்து, “புலவர் பாடும் புகமழுடையோர் விசும்பின், வலவ 
னேவா வான at GS, Quit gis வென்பசஞ் செய்வினைமுடித்:* 
(புறம். ௨௭) தென்பதைக் காட்டுவாருமூளர். 

௨௮௩. அண்டர்நடுங்கல்லிலர் 

கரந்தைப் போருடற்றி மேம்பட்ட வீரஷனொருவனைக் கல் காட்டி 
ஆயம் சிறப்புச்செய்ய, அதனை அண்டர் நடுங் கல்லைனப் பாராட்டிப் 

பாடியதனால், இவர் அண்டர் ஈடுங்கல்லினார் எனப்படுகின்றார். Bark 
பெயர் அடை.நெடுங்கல்லியாரென்றும் காணப்படுகிறது. அடைமெடுங் 
கல்வியாரென்றோதி, இவர் ஒருவரையடுத்து அரிநிற் பெறுத௰்குரிய 
கல்வியை எளிதில்பெற்று நெடி துடையார் என்று பொருள் கூறவும் 
படுகிறது. இவரைப் பற்றித் தெரிந்து கோடற்குரிய குறிப்புக்கள்
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கிடைத்தில, இவர் மகட்பாற் காஞ்ூயை விரும்பிப் பாடியுள்ளாரீ.. 
௪ண்டுச் காணப்படும் இவரது பாடாண்பாட்டு ஏடுதோறும் சிதைந்து 
காணப்படுகிறது, அழும்பில் என்னும் ஊரையும் கோசரது அவைக் 
களத்தையும் இப்பாட்டின்கட் குற்த்தள்ளார். இது புதுக்கோட்டைம் 
பகுதியில் உளது: இப்போது அம்புக் கோவில் என வழங்குகிறது; இங் 
குள்ள கல்வெட்டு இராஜராஜ வளராட்டுப் பல்றியூர் நாட்டு அழும் 
பில்!” (1. 8. 10. 456) என்று குறிக்றெறு. ஒருவன் பகைவர் எறிந்த 
வேல் தைத்அக் தங்கிய மார்புடனே, வண்டியின் ஆழிக்குடம் தன்பாம் 
செருகிய ஆர்க்காலொடு நின்ரூற்போல உயிரிழக்கும் நிலையை யெய்த 

அவன் துணைவன் தும்பை சூப் போர்ச்கெழுரலை இரன்சகண் உரைக் 
கின்றார். இப்பாட்டு இடையிடையே மில அடிகள் சிழைர் நள து, 

ஓண்் செங் குரலித் உண்குடங் கலங்கு 
வார நீர்காய் சானிரை பெ.றூஉப் 

பெரு௮ வுறையரா வராஅவின் மயங்கி 

மாறுகொண் முதலை3௮யொ டூம் சாறு பெயரும் 
இ அழும்பில னடங்கான் றகைப மென்னும் 

வலம்புரி கோச ரவைக்க. ரத் தனு 

மன்று ளென்பது கெட.........சானே பாங்கர் 

arian குறட்டின் வேனிறத் இங்க 
உயிர்புறப் படா௮ வளவைக் தெறுஃரத் 

௧௦ தெதற்றிப் பாவை இணமண லய 

மமென்றோண் மகனிர் கன்று புரப்ப 

இமிழ்ப்புற நீண்ட பாசிலைக் 

கமழ்பூச் தும்பை நுகலளைக் தோனே, 

தினா: தும்பை, gan: பாண்பாட்டு, அண்டர்நடூக்கல்லிலர் பாடியது. 

உரை : ஐண் செங் குரலில் சண் ஈயம் கலக்கி - ஒன்னிய 
செங்குரலிக்கோடி. நிறைந்த கண்ணிய நிர்கிலை கலங்க; வாக 
நீர்நாய் நானிரை பெறாஉ - வாகாமினை கீர்காய் கன் நாட் காலை 
யுணவாகப் பெற்றுண்டு) பெறாஅ உறை ௮சா௮ வராலிண் 
மயங்கி - உணவு பெருமல் அங்கே யுறையும் பாம்புகளை வரால் 
அன் எனக் Se me: Er Ser A polit ac DO EpLD I LF 

பயரும் அழும்பிலணன் = tor EFOT CRD முதலைக் 
cpan > on nine Racy அழும்பில் என்: னும் னனர. 
யோன், அடங்காண். குகையும் என்னும் - அடங்கானாப் எதிர் 

கின்று பொருவன் என்று ௧௫இ யெழும்; வலம்புரி கோசர் 
அவைக்கள த் தானும் - வெற்றி விரும்பும் கோசருடைய அவைக் 
களத்தின் கண்ணும்; மன்அள் என்பது கெட.......... போர்க் 
கள.ததின நடுவிடமென்பது இல்லையாக... .. ௨. தானே பாங்.
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கற்கு- தான் கதோழன்பொருட்டு) ஆர்சூழ் குறட்டின் வேல் 
நிற,தீது இங்க - ஆர்க்கால்கள் சூழச் செருகப்பட்டுத் தோன்றும் 

குடம்போல வேல் மார்பிடைப பாய்க்குழுக்இத் தங்க; உயிர் 

புறப்படா அளவை - உயிர் உடம்பின் நீங்கற் கூசலாடுமளவில்; 

செறுவர - வெருட்சி தோன்ற; தெற்றிப் பாவை இணீமணல் 

அயரும் - இண்ணைமேல் வைத்து விஜரயாடூம் பரவையைதி 

Bowls மணலின்சண் வைத்து விகாயாட்டயரும்; மென்றோள் 

மகனிா நன்று புரபப-மெல்லிய கோளையுடைய பெண்கள் மிகவும 
பேணி வளர்க்க) இமிழப்புற நீண்ட பாசிலைக் கமழ் பூந்தும்பை - 
விளக்ஈமிக நிண்ட பசிய இலை கயுடைய மணங்கமழும் தும்பைப் 

பூவால் கொடுக்கப்பட்ட கண்ணியை) நுதலசை ததோன - தன் 

நெற்றியிலே கட்டினான்; எ. று, 

நீர்சாப் வாளையைஇரையாகப்பெற்று, இரைபெருமல் மாறுகொள் 
முதலைகளோடு மயங்கி seth மாறு பெயரும் என இயைத்துரைக்க, 
வரனை யுண்டதனேடமையாது, மயங்கி முதலையெரடு மாறுபடும் என் 
றது, முன்னே பகைவரை வென்றதணேடமையாது தம்மின் வலிமிக்க 
பகைவரோடு மாறுபட்டு நீங்கும் மறவர்பண்புணர்த்தி நின்றது. அழும் 
பில் வேளிரீக்குரியது: *மானவிறல்வேள் அழும்பில்! மதுரை ௩௪௪௭-௫) 
என மாங்குடிமருதஞர் குறிப்பது காண்க. கோசர், சொல்வன்மைமிக்க 
ஒருலகை வீரர். மன்றுள்-போர்க்களத்தின் ஈடுவிடம். தெற்றியிடத்தே 
வைத்தாடுதற்குரிய பாவையை மணலிடத்தே வைத்தாடும் இளமைப் 
பருவத்து மகனிரென்றதற்கு “*தெல்றிப்பாவை மணலயரும் மென் 
ோள் மகவிர்?' என்றார். நுதலிடத்தே தோன்றச் சென்னியிற் கட்டு 
sos, தும்பைக் கண்ணியை நுதலிடத்தே கட்டின் என்றார். 

நீர்நாய், நாளிரைபெற்று, மயங்கி, முதலையொடு ஊழ்மாறு பெய 
ரும் என இயையும். வேல் நிறத்து இங்க பாங்கற்கு உயிர் புறப்படாஅ 
அளவைத் தும்பையை நுதலசைத்தான் என வினைமுடிவு செய்க, 

விளக்கம்: பாண்பாட்டாவது, *வெண்கோட்ட களிறெறிக்து 
செங்களத்து வீழ்க்காரீக்குக், கைவல் யாழ்ப்பாணர் கடனிறுத்தன் நு”? 
(பு.லெ. மா. எடகக) ஏன வரும். இதனிடையே கல அடிகள் சிதைக் 
துமையின் இத்துறை யமையி நன்கு காண வியலவில்லை. பாடாண் 
பாட்டு என்றும் பாட வேறுபாடுண்டு, இரை பெரு துறையும்அரவினை 
வராலென மயங்கிச் செல்லும். நிர்நாமியாடு மூதலை மாறுகொண்டு 
பொரும்; நீர்தாப் தோற்பின் வேறு நீர்நாய் வெள்ற மூதலையொடும், 
முதலை தோற்பின் வென்ற நீர்நாயொடு வேறு முதலையும் முறையே 
பொரும் என்பதுவிளங்க “*“சளழ்மாறு பெயரும்'' என்றாரென்க. “*அழும் 
பில்!” சோழ வேந்தர்க்குரிய தென்பது, “பிணையலங்கண்ணிப் பெரும் 
பூண் சென்னி ௮மழும்பில்'' (அகம். ௪௪) என்பதனாலறிக.
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௨.9௪. ஒரம் போகியாரம் 

ஓரம்போகியார் மருசத்தணையைப் பாடுவதில் ஈதுரப்பாடுடை 
யவர். ஆசகனவினியென்னும் சேரமான் ஒருவன் காலத்தவர். அவினி 
யின் பெயரால் அவினியாறு என்றோர் ஆறு பூழிகாட்டில் இருந்திருக் 
கிறது எனக் கல்வெட்டுக்களால் (4. 13, 0 ௦71906) அறியப்படுகிறது. 
ஐங்குறு நாற்று மருதப் பகுநியைப் பாடியவர், மகளிர் ஹாம் விரும்புவன 
வற்றுள் ஏம் நாட்டு வேச்சன் இனிது நெடிது வாழ்தலை ஒன்றாக விரும் 
புவரென்பறைப் பல பாட்டுக்களில் எடுக்சோ யெள்ளார். இயற்கைப் 
பொருள்களின் நலங்களையும் gear  உயிர்சளின் அமை களையும் 
அணித்து நோக்கி அழகுறப் பாடும் ஆற்றலுடையவர், இவர் பாடிய 
வாகப் பல பாட்டுக்கள் தொகை நால்களுள் உள்ளன. DITA ஒரு 
வேந்தன் போர் சூறித்து வீரா் பலமும் வந்து ஜொருமாறு தாது விடுத் 
தான், வீரர் பலரும் திரண்டு வக்ரனர். ஓரு மாறவன நாலசி மாலை 
யணிக்து கையில் வாளொன்றர்திக் காலால் Oh Gl USI. பகை 
வரும் வந்து போர்முகத்து நின்றனர். போர் கடுமையாக DEPTS Sle 
அப்போரில் வாளேச்திவர்த மறவன் பகைவர் படைய, களிறுபளையும் 
வீரர்களையும் பொருனரித்து மேம்பட்டான், அவனுடைய போர்ச் 
செயல்கள் ஓரம்போயோரது தாட்சிறுபக் குவரீட்ரன. தக்கதே 
ரிடத்சே யிருந்து போரை நொக்டு இன்ற Keer ph இம்மறவசனேக் 
கூர்ந்து நோக்கினார். அப்போது அவன் லலவாள் எமிர்கின்று பொருத 
பகைவீரன்களிற்றை யெறிக்து விழுதி 2ற்ற, சஸிறும் வித்ந்நுது வாழம் 
கோணிப் போயிர்ற, உடனே அரன்மேனின்றும் விழ்ந்து வீரன் 
எழுர்து வரது பொருதற்குள், விழ்ந்து சணிறறின். மழருப்பிடையே 
வாளைத் தொடுத்துக் கோணலைப் போர்ச் செம்மை செய்துகொண்டு 
அவள் வரவு நேரக்கி கின்றாள். அவ்வீரன் வான் தப்பியது ஐன் நல் 
வினையெனக் கருதித் ரான் சைக்கொண்ட வேலுடன இம்மறவற்கஞ்சி 
யோடத் தலைப்பட்டான். AGI Aor நாணி நலைப்பானாயினன். 

இம்: மறச்செயல் ஓரம்பேரகியார்க்கு உவகை பயக்தது. அஃது இப் 
பாட்டாய் வெளிப்பட்ட து. 

வருகதில் வல்லே வருகதில் வல்லென 
வேந்துவிடு விழுத்தா தாங்காங் இசைப்ப 
நூலரி மாலை சூடிக் காலின் 

தமியன் வந்த ரூ.௫ லாளன் 
அருஞ்சமம் தாங்கி முன்னின் Go des 
ஒருகை யிரும்பிணத் செயிறு மிறையாகத் 
திரிந்த வாய்வா டிருத்தாத் 
தீனக்கிறிம் தானைப் பெயர்புற ஈகுமே, 

திணையும் துறையும் அலை. ஏரம்போமியார் பாடியது, 
உரை: வல் வருகதில் வல் வருக இல என-விரைய வருக விரைய வராக. எனன; வேந்துபடு விழுக்தூது அங்காங்கே இசைப்ப - Bours sear விட்ட பெரிய கதூாதுவர் போந்து வீரருறை wid Gr oC sr myn ஆங்காககுச சென்று செரிவிக்க?  தரலரி 

ல்
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மாலை சூடி. - நூலை யறிந்து கட்டிய நூலரி மாலையைச் சூடிக் 
கொண்டு; காலில் தமியன் வக்கு மூ.திலாளன் - காலால் நடந்து 

தனியனாய் வர். மறக்குடி மறவன்; அருஞ்சமம் தாங்கி - தடுத 
குற்கரிய போரில் பகைவரை மேழ்செல்லாவாறு கடுத்து? 

முன்னின் றெதிந்த ஒருவகை இ] ரும்பிண த்து எயிறு. தான 

முன்னே நின்று வாளால் வெட்டி விழ்த்தின களிறாகிய பிண தி 

,கதினது சோட்டிடையே; மிறையாகத் இரிந்த வாய் வாள் 

இருக்தா.வகாவாகக் கோணிய கூரிய வாக கிமிர் சீதுக்கொண்டு); 

அனக்கு இரிந்தானைப் பெயர் புறம் நகும்-தன்னைக கண்டு அஞ்சி 

யோடிய பளசைவனை அவன் பெயர்தீதுக் காட்டிய புறங்கண்டு 

ககாகிறகும்; எ. று. 

உயர்ந்தோன் தூதாகலின். “*விழுத்தூது!' என்றார். பொன்னரி 
மாலையின் வேறுபடுத்த “ நாலரிமாலை'' யெனப்பட்டது. இறக்த யானை 
யின் உடம்பை “ஒருமை யிரும்பிணம்'” என்றார். மிறை-வளைவு, வாள் 
திருக்கக்கண்ட மறவன் அஞ்டிப் புறங்கொடுத்கோடக்கண்ட மூதி 
லாளன், அவன் செயல் மறமுடையார்க்கு இழிவு சரூவதுபற்றி காண 
மூற்று ஈகைத்தானாகலின், “seb” என்றார். இசைப்ப சூடி, வந்து 

மூகிலாளன், திருத்த, நகும் என வினமுடிவு செய்க. 

விளக்கம் 2: இது பாண்பாட்டு என்னும் துறை ; புலவர் ஆக்கத் 
தரும் இதனைப் பாணன் தன் யாழிலிட்டுப் பாடு தலின், துறை அவன் 
மேலதாயிழ்று, தாதிசைத்தது செலியிற்பட்ட மாத்திரையே கர்தி 
யொன்றும் கருதாது விரையப் போந்கமை தோன்ற, “காலில் தமியன் 
வந்த மூகிலாளன்”' என்றார். யானையபோலும் வயவர் பிணமும் கடத் 
திலின், யானைப் பிணத்தை, “ஒருகை யிரும்பிணம்'' என்று வெளிப் 
படுத்தார். வாள் திரிந்ததாயினும், அறன் வாய் மடியாமையின், எயிற் 
றின் இடையே தொடுத்து வளைவு போகத் திருத்தினானென்பார், 
“*இரிந்த வாய் வாள் இிருத்தா'' என்றார், இதனை வஞ்சித்தணைத் துறை 
களுள், “அழிபடை பட்டோர் தழிஞ்சிக்கும்,”” “வருவிசைப் புனலைக் 
கற்சிழஹைபோல, ஒருவன் தாங்க பெருமைக்கும்,” திறம்பட வொரு 
தான் மண்டிய குறுமை''க்கும் காட்டுப, 

௨௮௫. அடிரில் கிழார் 

ஒருகால் ஒரு தலைவன் பதைவருடன் போர்செய்ய நேர்ந்தான். 
இருகிறத்தாருடைய படைகளும் கைகலந்து போர் செய்தன. நெல் 
மூடைகளைப்போல இருமருங்கும் பிணங்கள் குவிக்கன. அவற்றிடையே 
கின்று அவன் போருடற்றுங்கால் பகைவர் எறிந்கு வேல் அவன் மார் 
பிற் பாய்ந்து உருவிற்று, புண்ணினின்றும் குருதி பெருக்கெடுத் 
தொழுகிற்று, அவனும் நின்று போர்செய்யமாட்டாது நிலத்தே சரப்க் 
கான், அவன் கையிலிருந்த வேலைத் துடியன் தகாங்கனன் ; தோம் 
படையைப் பாணன் வாங்கிக் கொண்டான். சான்றோர் பலர் அவளைச் 
குழ்ந்து கொண்டனர். இச்செய்தி பாசறைக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. 
தெரிவித்தவருள் சால்புடைய மறவன் ஓருவன், தலைவன் வீழ்ந்தது



௧௭௦ Lf DET ST 

தெரிவிக்குங்கால், “*பரசறையில் உள்ளவர்களே / நம் தலைவன் Meu 
தாகிய வேல் துடிகொட்டுவோன் கையில் உளது ; தோலாகிய கேடயம் 
பாணன் கையில் உளது? அவன் சூடிய மாலையும் வாடிவிட்டது? தலை 
வன் வேல் மாரீபில் ஊடுருவிப்போக, குருதி சோர நிலம் சேர்க்கான் 5 
சான்றோர். பலமும் அவரைச் சூழ்ந்து தின்று அவன் சால்பினைப் 
பாராட்டினர் ; பாராட்டுமிடத்த, தலைவன் தன்னுடைய காட்டு மருத 

* ae . A ள் ரு ச க கிலதீதரர்களை முன்வந்த இரவலர்க்கத் டமி ரான்: இறு மிக்கண் வந்த 
இரவலர் தலைவனுக்கு எஞ்சிரின்ற கரம்பை மிக்க எறாரைக் கொடுத் 
தான் என்றனர் ; அது கேட்டுத் தலைமகன் நாணித் நை களிழ்க்கான் ; 
என்னே அவன் சரல்பிருந்தவாறு?” என்று ஜெரிவித் பான். இரண 
உடனிருந்து கேட்டார் அரிசில்கிழார். தலைவனது. நலைமைப் பண் 
பறிந்து பாராட்டும் சாளை வீரர் சொல் அவர்க்கு மிக்க வகையைத் 
தந்தது. இப்பாட்டினைப் பாடினார். இதனுள் ல பரு மகள கிடைக்க 
வில்லை, 

பாசறை யீரே பாசறை யீரே 

அடியன் கையது வேலே யடிபுணர் 
வாங்கிரு மருப்பிரட் தொடைச் சிறியாழ்ப் 
பாணன் கையது கோலே காண்வரக் 

டி கடும்தெற்று முடையின்......... 
வாடிய மால்? மல்ந்த சென்னியன் 
Cut gO sri லயரு மருக்தலைச் & 9) Hohor® 
கெடுககர் வந்தென விடுகணை ஸொகித்சு 
மரி வெண்டோச்ு.................. 

௪9 சேறுபடு குருதிச் செம்மலுக் கே TQ 
மாறுசெறு கெடுவேன் மார்புளம் போக 
நிணம்பொதி கழலொடு நிலஞ்செர்க் gon Gor 
அதுகண்டு, பரந்தோ ரெல்லாம் புகமத் சலைபணி£ 
இறைஞ்சி யோனே குரல் பிணங்குகஇர் 

௧௫ அலமருங் கமனித் தண்ணடைை யொழிய 
இலம்பா டோக்கற் நலைவட்கோர் 
கரம்பைச் சீறூர் ஈல்கினெ னென0௨. 

திணை: வாகை: நுறை : சால்புமுல்ல், MELD grit Wry way, 
உரை : பாசறையிரே பாசறையீரே பாரறையில் உள்ள வர்களே பாசறையில COT eur Bar; துடியன் கையது 

கூவல் - அடி.ப்பறை கொடடுவோன் கையில் உள காயி வேல்; அடிபுணர் வாங்கு இருமருப்பின் - அமிகாறும் புணர்க்கடபட்ட வளைந் ௪ கரிய கோட்டினையும், அந் தொடை .- இனிய இசையை 
பெழுப்பும் நரம்பினயுமுடைய; சீநியாழ்ப் பாணன் கையது



மூலமும் உரையும் ௧௪௪ 

சேதோல் - சிறிய யாழையுடைய பாணன் கைய தாயிற்று கேடயம்; 

காண்வரக் கடுக்கெற்று மூடையின் - காட்கியுண்டாக  கெருங்க 

அடச்கிய மூடைகன் போல); .... ப பவாடிய மாலை மலைக்கு 
சென்னியன் - வாடிய மாலையையணிநர்கத தலையையுடைய் கம் 

shar; Cabs தொழில் அயரும் அருக்கலைச் கற்றமொடு - 

௮அரசண் தனக்குரிய அரசியற்றொழிலைச் செயயும் அரிய தலைமை 

யபினையுடைய அமைச்சர் முசலிய சுற்றக்துடனே; கெடுககர் 

வந்டுகன - நெடிய நகர்க்கு வந்தானாக; விடுகணை மொத்து - 

பகைவா எய்க அம்புகள் மொய்த்த; மூரி வெண்டோள்......... 

ரிய வெள்ளிய கோரள்......... 7 செம்மல்- தலைவனாகிய அவன் ; 

சேுபடு குரு இ உக்கு - நிலக்கைச் சேறு செய்யும் குருஇயைச் 
சொரிந்து; ஓ- ஐயோ; மாறு செறும் நெடுவேல் மார்புளம் 

போக - மாற்றார் செற்றங் கொண்டெறிநக்க நெடிய வேலான து 

மார்பை உருவிக்கொண்டு உள்ளே புதைய; கிணம் பொது 

சமுூலொடு நிலம் சேர்க் தனன்-பிணங்களிடையே கின்று பொருத 

லால் நிணம் படிக்க கழலுடனே நிலத்தில் விழ்ந்தான்;.. அது 

கண்டு - அவண் விழ்க்கு கண்டு; பரக்தகோர் எல்லாம் - அல 

மரலுற்ற சான்றோரெல்லாம; பிணங்கு ௧இர் அலமரும் கழனித் 

தண்ணடை யொழிய - கதிர்கள் தம்மிற் பின்னி” கொண்டசை 

யும் கெற்கழனிகள்யுடைய மருத நிலத்தார்கக். முன்னே 

இரவலர்க்குக கொடுக் கொழிந்ககனால்; இலம்பாடு ஒக்கல் 
அலைவர்க்கு-வறுமையும் ற இசவலராஇய கூற்ற த்இன் தலைவனுக்கு? 

ர் காம்பைச் சிறூர். நல்கனென் எனப் புகழ . எஞ்சிதின்று 
கொரு கரம்பையையுடைய இரிய ஊரைக் கொடிக்கரன். என்னு 
புகழ்ந்கோ க; குருசில் - கூரிரிலாயெ அவன்; தலை பணிந்து 
இறைஞ௫யோன் - காணிக் தலைஞுனிக்து தாழக்தான. அவன் 
சால்பிருக்தவாறு என்னோ; எ. நு. 

வேலும் தோலும் பாணன் மூதலாயினார்க்குச் செல்வம் வழன் 
கற்குதி துணை செப்தமையின், அவை அவர் கையகத்துச் Gets gor 3 
அவற்றைக் கையாண்ட தலைவன் இனிக் கையாளான் என்பது குறித் 
தற்கு. பிறர்பால் காண்டற்கரிய ஆற்றலும் அறிவுமுடையாரே அரசி 
யற்றலைமைச் சற்றமாதல் பற்றி அவரை “அருந்தலைச்சு ற்.ற'* மென்றார். 
உயிர் இழக்கும் நிலையிலும் சான்றாண்மை குன்றாமை தோன்ற, “புகழத் 
தலை பணிந்து இறைஞ்சயோன்”” என்றார். பாசறையிரே, துடியன் 
கையது வேல், பாணன் கையது தோல்; சென்னியன், செம்மல், நிலம் 
சேர்ந்தனன் ; கண்டு, எல்லாம் ஈல்கினன் எனப் புகழ, குருசில், 
இறைஞ்சியோன் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 

விளக்கம் : சால்புழுல்லையாவது, ₹* வான்றோயு மலையன்ன சான் 
மோர் தம் சால்புரைத்தன்று!” (பு, வெ.௮: ௩௧) என வரும். இசை 
தொடுத்தற்குரிய நரம்பு கொடையெனப்பட்டத. பொன் வாரீர் 
தின்ன புரியடங்கு நரம்பின் தொடையமை கேள்வி?! (பெரும்பாண், 
கடு-௬) என்று பிறரும் கூறுவது காண்க. கடுந்தெற்றுமூடை, “*கடும்



Koro புறகானூறு 

தெற்று மூடையின் இடங்கெடக் கிடக்குஞ் சாலி செல்லின் சிறைகொள் 
வேலி” (பொருக. ௨௪௫: ௬) என்பதன்கண் கடுந்தெற்று கூடை” 
யென்றதற்கு ஈச்சினார்க்கினியார், “*நெருங்கத் தெற்கின குதிர்'' என்று 

பாருள் கூறுவர். மாறுபாட்டால் உண்டாகும் செற்றம் காரணமாக 
எறியப்படும் வேல், மாறு செறு நெடுவேல் எனப்பட்டது. புறத்தே 
மார்பிற்பட்டு உள்ளே ஊடுருவிச் செல்வது குறித்து, “*மார்பு உளம் 
போக” ஏன்றான். பரந்தோர், ஆங்காங்குப் பரந்து கின்ற சான்றோர் 
கள். பிறர் தம்மைப் புகழுங்கால் சான்றோர் நாணுதல் இயல்பு; “தம் 
புகழ் கேட்டார்போல் தலை சாய்ந்து மரன் துஞ்ச'' (கலி. ௧௧௯) என்று 
பிறரும் கூறுதல் காண்க. ஈண்டுக் கூறியது, சான்றாண்மையுடையோர் 
உயிர் இறக்கும் எல்லையிலும் அது குன்றார் என்பது வற்புறுத்தி கிற்பது 
காண்க. 

௨௮௬. ஓன்வையார் 

வேந்தரிடையே போர் நிகழ்ந்த காலத்தில் ஒருகால் ஓனவைபார் 
மறக்குடி, மகளொருத்தியைல் கண்டார். சாட்டில் பல இளைஞர்கள் 
வேந்தன் பொருட்டுப் போர்க்குச் சென்றனர். அவருள் வென்றோர் 
சிலர்; வீழ்க்தகோர் பலர், வென்றி மேம்பட்டுப் போந்த விரருள் ௮ம் 
மறக்குடி, மகளின் மைக்கனும் ஓருவளுவன். அது குறித்து அவள் 

முகத்தில் உவகைக் பளர்ச்சி மீதூர்ர் இரும்சதாயினும், வேக்தன் இறத்து 
அவட்டஇிருந்த அன்பால் ஒரு குறையுடையாள்போன்ற பேச்சு நிகழ்ச் 
தது. அதனை வினவிய3பாது வேந்தற்காகப் போருடற்றி உயிர் 
கொடுத்துப் புகழ் நிறுவுதலினும் மேதக்க செயல் பிறிழியாதுமில்லை 
யென வற்புறுத்தினாள். அவள் கருத்தை விளங்க வுரைக்குமாறு 
வேண்டினார் ஒளவையார். “என் மகனயபோல இகாயர் பலர் எங்கள் 
வேந்தன் படையில் உளர் ; அவம் அனைவரும் அவன் எளென்ற கெறியே 
வெள்ளாடுபோல் அன்போடு அவனைப் பின் தொடமும் வீறு பெற்றவர், 
ஆயினும் உண்டாட்டு முதலிய சிறப்புக்கள் கிகழுங்கால், அரனை வரை 

யும் விடுத்து என் மகனச் சிறப்பாகப் பேணி யாவர்க்கும் மேலாகக் 
கள் வழங்குவன். அத்தகைய இறப்புப் பெறுபவன் அவ்வேக்கன் 
கண்ணீர் மல்கச் சாதல் பெறற்கரிய தொன்றாகும்; அவள் நந்த கள் 
அப்பேற்றினை என் மகன் பெறுமாறு இன்னமும் செய்திலது”' என் 

ள். இச்சொற்களனிடையே இகழும் மறமாண்பு ஓளவையார்க்கு வியப் 
பாப் பயந்தது. அவள் நிலையில் தன்னையொத்த மகனிரைவரும் 
மறமகணிர்ரதல் வேண்டுமென விழைந்தார். தான் அவளாக பினைந்து 

ஓளவையார் அவள் கூடிய சொற்களை ஒரு பாட்டு வடிவில் தர்தார். 

அப்பாட்டு இது. 

வெள்ளை வெள்யாட்டுச் செச்சை போலத் 

தன்னோ ரன்ன விளைய நிரப்பப் 
பலர்மீது “டிய மண்டையென் சிறுவனைக் 

கால்கழி கட்டிலிற் கெடப்பித் 
ட. தூவெள் ளறுவை போர்ப்பித் திலதே. 

திணை: கரந்தை: துறை: வேத்தியல். ஒளவையார் பாடியது.



நூலமும் உரையும் SO 

உரை : வெள்க வெள் யாட்டுச செச்சைபோல-வெள்ளிய 
நிறத்தையுடைய வெள்ளாட்டுக் டொய்கக£ப்போல ; தன்னோ 
ரனன இச்யர் இருப்ப - தன்னையொ தத இளையர் பலர் நிறைக 
இருக்கவும்; பலர் மீது நீட்டிய மண்டை - ௮ப் பலர்க்கும் 
மேலாக என் மகணுக்கறு நீட்டித் தரப்பட்ட கள்) எண் சிறுவளை - 
என் மகனாகிய அவனை ; கால்கழி கட்டிலில் இடப்பி-காலில்லா த 

கட்டிலாகிய பாடையிற் உடதஇ ; தூவெள ளறுவை போர்ப்பித் 
திலது-குரய வெள்ளிப ஆடையால் டுவியா தாயிறறு, ௮ஃ 

தன்றோ வேண்டுவது; எ- ஐ. 

மண்டையில் தரப்படுவதுபற்றிக் கள்ளினை ''மண்டை.'”' யென்றது 
ஆகுபெயர். யாடுகள் ஒன்று சென்ற வழியே ஏனைய யாவும் செல்வது 
போல, வேந்தன் சென்றாங்குச்செல்லும் ஏறப்புடைய பண்பும்தொழிலு 
முடைய ரென்றற்கு வெள்ளை வெள்யாட்டுச் செச்சை” உவமை கூறப் 
பட்டது; அதனை விளக்கற்கு அவ் யாட்டினும் உயர்ந்த உவமப்பொருள் 
பிறிதின்மையின், இஃது இறப்ப இழிந்த உவமையன்மை யறிக. தன் 
மகன் மேலாகச் சிறப்பிக்கப்பட்டது காட்டுவார், “பலர்மீது நீட்டிய 
மண்டை.” என்றார். 

கால் கழி கட்டில் என்றது பாடைக்கு வெளிப்படை. வேந்தன் 
பொருட்டுச் சாவும் சாக்காட்டின் மேன்மை வறபுறுத்துவது கருத்தா 
குலின், அறுவை போர்ப்பித்திலதே'' யென்றது, மகன் சாகவில்லையே 
யெனத் தாய் இரங்கினாளசொென்பதன்று என அறிக. மன்டை. போர்ப்பித் 
இலது என வினைமுடி.வு செய்க. 

விளக்கம் : வெள்யாட்டுச் செச்சை, ஆட்டுக் கிடாய், வேந்தனை 
யடியொற்றிப் பின் தொடரும் மறவர்களின் ஒருமைப் பண்பும் “யான் 
கண்டனைய ரென்னிக£ாயரும்'” (புறம். ௧௧௧) என்றாற்போல, இவ் 
விளையர் தம் வேர்கள் கண்டனயராதலும் உடைமை தோன்ற “*வெள் 
யாட்டுச் செச்சைபோல'' என்றார். மீது. மேம்பட. தன் மகன்பால் 

வேந்தன் முதல் வரிசை நல்குகற்குரிய தலைமைப் பண்புண்டென்று 
கூறுவான், “*பலர்மீது நீட்டிய மண்டை யென் கிறுவளைக் இடப்பிப் 
போர்த்திலது”' என்றாள். ““புரந்தார்கண் ணிீர்மல்கச் சாஇற்பிந் 
சாக்கா, டிரந்துகோட் டக்க துடைத்து” (குறள், ௭௮௦) என்றும், 
“பிறந்த பொழுகேயும் பெய்சண்டார் மன்னர்க், குடம்பு கெடுத்தாரே 
மூத்தார் உடம்பொடு, முற்று மிக் கண்ணு மிணாயவரேசாங்கோமாற், 
குற்றுமிக் காவா தவர்? (புறத். ௧௩௧௮) என்றும் பண்டைத் தமிழ்ப் 
பெருமக்கள் கழுதினராகலின், இவ்வாறு கூற்று நிகம்வதாயிற்றென 
ats வேத்தியலாவது,  *ஜோன்வலிய வயவேர்ரளை, வாள்மலி 
மறவர் சிறப்புரைத்தன்று'' (பு.வெ.மா.௨$ ௧௬௩௨) என வரினும் 

இதற்குக் சாட்டப்பட்ட, ““அங்கைய ணெல்லி யசன்பய மாதலால், 

கொங்கலர் தாரான் குடைகிழற்கழ்த்- தங்கிச், செயிர் வழங்கும் வாள 
மருள் சென்றடையார் வேல்வாய், உயிர்வழங்கும் வாழ்க்கை wy mb’? 
என்ற வெண்பா கருத்தொத்திருத்தல் ஈண்டு சோக்கத்தக்கது,
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௨௮௭. சாத்தந்தையார் 
சோழன் போரவைக் கோப்பெருகற்கிள்ளி முக்காவல் நாட்டு 

ஆஜூர் மல்லனாப் பொருதுவென்ற திறத்தை நேரிற்கண்டு வியக்து 
பாடியவர். முக்காவல் நாட்டு ஆர் அிருச்சிராப்பள்ளி வட்டத்தில் 
காவிரியின் வடகரையைச் சார்ம்ம மாட்டிலுள்ள ஊர்களுள் ஒன்று. 
இன்றும் அப்பருமி முக்காவல் காமென வழங்குகி ரது. பெருகற்பிள்ளி 
யின் மற்போர் மாண்பு கண்டு பாடிய ரான்?$ம இவரது மறப்பண்பின 
இனிதெடுத்துக் காட்டும். இக்கிள்ளி அரசு கட்டிலைறுருற்கு முன் 
தக்தையொடு கழுத்து வேறுபட்டு வே3 றுரிடத்தில் இருந்து ஆங்குள்ள 
வேந்தன் ஆதரவில் இருந்து வந்நான. அக்காலத்து அவ்வெர்தன் 
கரக்தைப் போருடற்ற வண்டிய கடமை பயொன்றுண்டாயிற்று. 
அவன் தாசனக்குத் தலைவஷய் கின்று போரை நடத்தும் பொறுப்புப் 
போரவைக்கோப் பெருநற்கள்ளிக்குண்டாகவே, சாத் தந்தையாராகய 
சான்றோர் அதனைத் தாமும் உடனிருச்து காணச் மென்றார். கானை 
மறவர்க்கு அசைவும் அச்சமும் மீதோனறுதவாறு நீண்மெடுி பேசி 
அவர்களை ஊக்குவது நலைமந்கள் கடனகும், ஆகவே, அவன் துடி 
கொட்டுவோனையும் மூரசறைவோனையும் வருவித்து மறவர் பலரும் 
அறியும்படி தானுரைக்கும் கீண்மிமாமியைத் ஜெரிவிக்குமாறு பணித் 
தான். அதரனச் சாத்றர்தையார். இப்பாட்டின் பொருளாக வைத்து 
நமக்கு வழங்கியுள்ளார். இதன்கண், அம்பு தைப்பினும், வேல்வந்து 
பாயீனும் களிறுகள் கோடு கொண்டு தாக்கினும் அஞ்சிப் பிறகிட்டு 

ஓடாமையே மறவர்க்குப் பீடு தருவதாம். அத்தகைய பிடிடையோர் 
வேர்தனால் மருதகிலத்தார்கள் பல தரப் பெறுவது உண்மை; ஆயினும் 
அவர்கள் ஊர் பெறுவதை ஒரு பொருளாக மதயார் ; போரில் உயிர் 
கொடுத்துப் புகம் பெறுவதையே நன்கு மறிப்பர், மேலும் அங்ஙனம் 
புகழ் பெற்றோர் மறுமையில் உயர்கிலையுலகம் சென்று அங்குள்ள உயர் 
நில மகளிரை மணக்து பேரின்பம் நுகரீவர். அதனால் அகம இன்பம் 
பெறுவது குறித்து நிரை கவர்ந்து குறும்பு செய்யும் வெட்சி Cars gor 
தானை வழவதனை இங்கு நின்றும் காண்பீராக! என்று அவனுரைத்த 
சீண்மொமி விளக்கப்படுகிறது. 

அடி ரயறியும் புலைய 
எறிகோல் கொள்ள மிழிசின 
கால மாரீயி னம். ஹைப்..னும் 
வயற்கெண்டையின் வேல் பாறழினும் 

டு பொலம்புனை யோடை யண்ணல் யானை 

இலங்குவான் மருப்பி னுதிமடுத் தூன்றினும் 
டைல் செல்லாப் பீடுடை யாளர் 
நெிநீர்ப் பொய்கைப் பிறறிய வாளை 
கெல்லுடை. நெடுககர்க் கூட்டு முதற் பொருளும் 

௧௦ தண்ணடை. பெறுதல் யாவது படினே 
மாசின் மகளீர் மன்ற னன்நம் 
WTAE யுலகத்து நுகர்ப வதனால் 
வம்ப வேந்தன் முனை 
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே.



மூலமும் உரையும் க்சாடு 

திணை: கரந்தை, துறை : நீண்மொழி. சாத்தந்தையார் பாடியது. 

உரை: துடி எறியும் புலைய - துடிப்பறை கொட்டும் 
புலையனே ; எறிகோல் கொள்ளாம் இழிசன-பறையை முழக்கும் 

குறுக கடியைக் கைக்கொண்டு கிற்கும் புலையனே ; கால மாரி 

யின் அம்பு கைப்பினும - கார் காலத்து மமைக் தாரைபேரல 
அம்புகள் வந்து உடமபின்௧கண் தைக்குமாயினும் ; வயல் 

செண்டையின் வேல் பிறழினும்-வயல்களிற பிறழும் கெண்டை 

மீன்போல வேற்படை வந்து பாயினும ; பொலமபுனை யோடை 
அண்ணல் மாலா - பொன்னாற் செயயபபட்ட முகபபட்டமணிங்கு 
பெருமை பொருக்இ.ப களிறு போக்து ; இலங்கு வால் மருப்பனெ 
துஇமடுதது ஊன்றினும் - விளக்குகின்ற சண் கோட்டின் கூரிய 
அுனியை நாட்டிக் முக்துவதாயினும் ; ஓடல் செல்லாப் பீடுடை 
யாளா - அனாகிப் புறஙகொடுக்தோடுகலைக கருகாத மறப் 
பெருமையுடைய மறவர் ; கெடுகீர்ப பொய்கை பிறழிய வாச - 
ஆழக்க கிசையடைய பொய்கைக்கண் இளர்க்தகெழுக்கு வாள 
மின்) நெல்வடை மெடுககாக் உூட்டு முதல் பிறழும் - நெல்லை 
யுடைய கெடுமனையின் புறத்தே கிறு த்தப்பட்ட கெற்கரிசை 
Ge Shi விழக்து புாளும7) கண்ணடை பெறு குல் - IDB 5B 60 
தூர்களைப் பெறுவது; யாவது. யது பயனாம்; படின் - போர்க 
கள தமக பட்டால் ; உயர் நிலை புலசத்து மாடல் மகளிர் மன்றல் 
கன்னு நுகர்ப - வீரர் புகும் இழக்க வுலகதக்துள் குற்றமில்லாத 
துறக்க மகளிரை மணந்து பேரின்பம் நுகர்வர் ; அகுனால்-....; 
வம்ப வேக்கன் தாணை வரவு இம்பர் Asst ib காண்டிர் - குறும்பு 
செயயும் பகை வேக்கனுடைய தானை வருவதை இங்கிருந்த 
காண்பீராக, எ. று, 

புலைய, இழிசின, பிடுடையாளர் பெறுதல் யாவது; படின் மன்றல் 
நன்றும் நுகர்ப; அதனுல் வரவு காண்டிர் என வின மூடிவு செய்க. 
காண்டிர் என்றது, கண்டு யாவர்க்கும் தெரிவித்து ஊக்குக என்பதாம். 
வேலின் முகம் கெண்டைமீன் போலும் வடிவின தாகலின், “சகெண் 
டையின் வேல் பிறழினும்'' என்றார். ஓடல் செல்லர வென்றதை ஒரு 
சொன்னீர்மைத்தாகர் கொண்டு ஓடாத CTO MOT SF NDOT wt OI. 
கூட்டு, கெய்கூடாகியகரிசை. தண்ணடைப் பேற்றினும் மகளீர் 
மன்றல் உயர்நீததாகலின், *யாவது"' என்றார்; என்றது நிரம்பிய 
பயனுடைத்தன்று என்றவாறாம். இன்பமும் துன்பமும் விரவிய இந் 
கிலவுலகினும் இன்பமே கிலவும் மேலுலக “உயர்நிலை யுலகம்? 
எனவும், போரிற்படின், நேரே உயர்நிலை யுலகில் மணம் புணர்ந் இன் 
புறுவதையன்றிப் போர்க்களதீேதே கெட்டொழிவதில அன்பார், 
“படின் மாகில் மகளிர் மன்றல் ஈன்றும் நுகரீப'” எனவும் ta. மினார். 
வம்பு, குறும்புசெய்தல். வாளா இருந்த நம்முடைய கிரைகொண்டு 
போர் தொடுக்கும் வேந்தன் என்பான் வம்ப வேந்தன்”! என்றும், 
கினறுங்கு நின்று வருபடையின் அணிநிலை சிதறி வீற்று வீற்றோடிக் 
கெடுந்திறம் காண்மின் என்பான், இம்பர் நின்றும் காண்டிச்?* 
என்று மொழிந்தான்.



௧௭௬ புறகானூறு 

விளக்கம் 2 கரர்தையில் நீண்மொழியாவது, **மன் மேம்பட்ட 
மதிக்குடையோர்க்குத், கன் மேம்பாடு சானெடுத் துரைத்தன்று'” 
(பு.வெ.மா.௨? கக) என வரும். துடியற்கும் பறைகொட்டும் புலையந் 
கும் கூறலின், ““காண்டிர்'' எனப் பன்மையாற் கூறினன். எறி3காலை 
விதர்தமையின், இழிசினன், பறை கொட்டும் பறையன் என்பது 
உணரப்படும். தண்ணுமை யியற்குவோனையும் பிறர். “*மடிவாய்த் 
தண்ணுமை யிழிசினன'' (புறம். ௨௮௩7) என்பது கான்க. காலமாரறி, 
கார் காலத்துப் பெய்யும் மமை. வேலுக்குக் கெண்டை மீன் வடிவுவ 
மம். வால்மருப்பு - வெள்ளிய மருப்பு; *வான்சுதை'' (குறள், எக௪) 
எனச் சான்றோர் கூறுதல் காண்க. புன்செய் கிலம் றக்து சிறார் சளி 
னும் ஈன்செய் மிக்க மருதறிலத்தார் இறக்கரார்களின் அமை விரர்து 
கூறினன் ; வேல் பாய்ந்த மார்புடன் நிற்கும் மறவர்க்கு, “தண்ணடை 
பெறுதகலு முரித்து': (புறம், ௨௨௭) என்றுபிறநம் கூறுவது காண்க. 

போர்க்களத்து உயிர் கொடுக்கும் மறவர் துறக்க வுல்கடைந்து தேவ 
மகளிரை மணர்து இன்புறுவரென்பது பண்டை3யபோர். கொள்கை, 

அதுனால், “உயர்நிலை யுலகத்து Haru.” sarap? ; பிறபூம், “மம்ம 
வியர், 5d Dor és PQ தொரந்து கலுழ்ம் ரிரங்கவும், புதுவது புாந்த 
மாகளிர்க்கு, வதுவை சூட்டிய வாரன் படர்ந்தன?” (புறத். nar) 
என்பது காண்க. வம்பு-புதுமை, போரில் வஞ்சியாது நிலாறு பொருது 
மடிவது, துறக்க வுலகில் அயரா இன்பரல்குமென்னும் உணர்வைப் 
பயத்தலின், வயவர் நெஞ்சில் அஞ்சாமை விளைஜல் பயறயிற்று. “இது 
som oro பெறுகின்றதுகிறிது, சுவர்க்கம் பெறுதல் ஈன்று (பெரிது) 
என்று நெடுமொழி கூறியது!” என்ப (gerd. புறத். 8) நச்சினார்க் 
கணியர். _ 

௨.௮.2. கழாத்தலையார் 

ஒருகால் குடக்கோ நெடுஞ் 2சரலாதனும் சோமன் வேழ்பஃறடக் 
கைப் பெருவிறற்கிள்ளியும் தும்பை சூடி.ப் பொருது வீழ்ர்தனர். அவர் 
களைக் காண்டற்குச் சான்?றோராகிய கழாத்தலையார். போர்க்களத் 
துக்கே சென்றார். பெருவேந்தர் இழுவரும் வீழ்ந்தோழி£ததனைைக் 
கண்ட அவர், அவர்கதும் தான வீரர் செய்த போர்த்திறத்தையும் 
கண்டனர், களத்தின் நடுவே போர் முரசுகள் மூழங்கிக் கொண்டிருந் 
தன. அவற்றின் பெரு மூழக்கத்தால் மூடிய தோலமை தியை யிர் தார். 
கூரிய மருப்புக்களையுடைய இரண்டு ஏறுகளைக் ழம்மூட் பொரவிடுத்து 
அவற்றுள் வென்றிபெற்ற ஏற்றின் தோலையுரித்து மயிர் களையாது 

மூரசுகட்குப் போர்த்திருக்கனர். போர் கடுமையாக நடச்தது. வேல் 
மறவர், எதிர்ந்தார். மேல் தத்தம் வேற்படையை மிகத்திறலுடன் 
செலுத்தினர் ; எதிர் வரத வேலைக் கேடகத்தால் ஆண்மையுடன் 
தடுத்தனர். இவ்வாறு ஒரு வயவீரன் தன்ன நோக்கி வந்; வேல்களை த் 
தடுத்து அவற்றைச் செலுத்தினோரைத் தன் வேல் கொண்டு தாக்கி 
வீழ்த்திணனை. எங்கும் அச்சம் பரந்தது. வயவரிடையே ஆரவாரழுமம் 
கலக்கமும் உண்டாயின, இ௫ுரென ஒரு வேல் வந்து ௮ல் வேல் 
வலவன் மார்பிற் பாய்க்கு ஊடுருவியது, தான் அத்துணை 

விழிப்போடு போர் செய்தபோதும் மாற்றாரெறிஈ்த வேல் மார்பிற் 
பாய்ந்ததற்கு அவன் வருத்த மெய்தாது காணம் பெரிது மெய்தித் தலை 
குனிந்து நிலத்தைச் சேர்ந்சான். பெருகி யொழுகும் குருதியுடன் 
அவன் மார்பு அசைவதாயிற்று, சிறிது போது பருந்து முதலிய 
பறவைகள் மொய்க்கக் தொடங்கின. அவனைக் காண்டற்கு அவள் 
மனைவியும் வந்து சேர்ந்தாள். அவள் சிறிதுமஞ்சாது ௮



மூலமும் உரையும் கள 

உடம்பருகே வந்து மார்பிம் புண்ணிருக்கக் கண்டு முகம் மலர்ந்து 
திமிஇக்கொண்டாள். பருந்துகள் அவள் ௮ணுஇ முயங்குதற்கு எளி 
கில் இடர்தராது மொய்த்தன. இக்காட்சி கழாத்தலையார் உள்ளத்தை 
யுருக்கிற்று, அதனை உருப்படுத்துக் காட்டும் வகையில் இப்பாட்டு 
வெளிவருவராயிற்று. 

மண்கொள வரிக்கு வைக்நுஇ மருப்பின் 
அண்ண ஸனல்லே நிரண்டுடன் மடுத்து 
வென்றதன் பச்சை சீவாது போர்த்த 
திண்பிணி முரச மிடைப்புலக் திரங்க 
ஆரமர் மயங்கிய ஞாட்பிற் ஜறெறுவர 
கெடுவேல் 'பாய்க்க காணுடை கெஞ்சத் 
தருகுறை...... மன்ற 
குருதியொடு அுயல்வரு மார்பின் 
முயக்கிடை யீயாது மொய்த்தன பருந்தே. 

திணை : தும்பை: நுறை : மூதிள்முல்லை. கழாத்தலையார் பாடியது. 

உரை: மண்கொள வரிந்த வைக்நுஇ மருப்பின் - 
மண்ணைக் குத்துக் கொள்ளுவதால் வரி வரியாகள் கிறப்பட்ட 
மிக்க கூரிய கோட்டினையுடைய ;) அண்ணல் ஈல்லேறு இரண்டு 
டண மடுதகது-பெருமை பொருக்இய கல்ல ஆனேறு இரண்டினை த 
தம்முட் போர் செய்ய விடுத்து ; வென்று தன் பச்சை சீவாது 
போக்க - வெற்றிபெற்ற ஏறறினுடைய GC srt wr Pam gy 
போர்க்கப்பட்ட ; இண் பிணி முரசம் இடைப்புல.க.து இரங்க - 
திண்ணிதாய்க் கட்டப்பட்ட போர்முரசு போர்களை த.இண் நடு 
விட தக முழங்க ; ஆரமர் மயங்கிய ஞாட்பில் - கடுக கற்கரிய 
Gurr நிகழற்கு போர்க்கள ச இன்கண் ; கெனறுவர - வெகுட்ட 
கோன்ற ; நெடுவேல் பாய்க்கு காணுடை கெஞ்சத்து மாற்ரு 
ரெறிக்த நெடிய வேல் வந்து பாய்ந்தகனால் சாணமுூண்டாயை 
கெஞ்சுடனே ;) அரு குறை........ 7 மன்ற - நிச்சயமாக ; 

குரு. இி3யொடு துயல் வரும் மார்பின் - குருதி சோர்வகனோடசை 
யும் மார்பினை ; முயக்கு இடை ஈயாது பருந்து மொய்த்தன 
கழுவுகுற்டைக்கராது பருந்துகள் மொய் ச. கன, காண், எ. று. 

மண்ணைக் குத்துக் கோட்டில் மண் கொள்ளுங்கால் AB or sh Heir 
கொம்பு @ anseorirgs அறுப்புண்டல் இயல்பாதல் பற்றி, “மண்சகொள 
வரிந்த மருப்பு”! என்றார். மரசுக்குத் தோலை மயிர் சிவாது Curt sae 
மரபு. இடைப்புலம், இடைச்சுரம் என்றாம் போலப் பின் மூன்னாகத் 
தொக்கது. ஞாட்பு, போர் நிகழும் களம், தோலைக் கைச் கொண்டி 
ருந்தும் மூன்னறிக்து தடாது வேலேறுண்டதற்கு மாணுதலின் 
““நாணுடை. நெஞ்சத்” மென்றுர்; இது சால்பு முல்லை. வீழ்க்து மறவன் 
மனையோள் அவன் மார்பைத் தான தீழுவுவதற்குப் பருக துகள் இடந் 
தீநீதிலவாக, அவற்றை விலக்கித் தழிஇக் மசொண்டாளென்பது படக் 
கூறுதலில், இது மூதின் முல்லைத் துறை ஆயிழ்று. 

புறம். 11-72



௧௭௮ புறகானூது 

விளக்கம்: இம் மூதின் முல்லைத் துறையைப் புறப்பொருள் 
வெண்பாமாலையுடையார் “*சிருங்காரகிலை'” (எ? ௨௪) என்பர். soar 
வது, “பகை புகழக் கிடந்தானை, மூகை முறுவலார் மூயக்கமரீம்்தன்று** 
என வரும். முரசகக்குத் தோல் மயிர் நீக்காது போர்க்கப்படுமென்பதை 
ஈகொல்லேற்றுப் பைந்தோல் சீவாது போர்த்து, மாக்கண் முரசம்”? 
(மதுரை. ௭௩௨௨-௩) என்று பிறரும் கூறுவர். கதோலுக்குரிய ஏறு மறஞ் 

இற$தகசாக இருக்கவேண்டுமென்பது மரபு; அதனால் சான்றோர் ஓடா 
சல்லேற்றுரிவை'' யென்றும், *'கொல்லேற்றுப் பைந்தோல்'' ஏன்றும் 
தெரித்தோறினர்; எண்டும் அரியர், ஏற்றின் பீடு காணும் றம் எடுத் 
தோதுவாராய் “௮ண்ணல் ஏறு இரண்டு உடனமடுத்து, வென்றதன் 

பச்சை என்றார். ஞாட்பு - போர்க்களம். மார்பிற்பட்ட புண், குருதி 
மிகக் சான்று பருர்உனம் படிந்துண்ணும் பெரு கிலையாயிற்9 றன்பார், 
“apudGen யியாது மொய்த்தன”! என்றார். அடீமிலை கண்டார்க்கு அச் 

சம் பயக்கும் இயல்பிற்றாக, அவன் மனையோள் அப்புண்ணால் உண்டாக 

நிலைபெறும் புகழ் கரு, யெழுந்த உவகை பெரிதுற்று, பருக்தினம் 
இடந்தரரது மொய்ப்பவும், சிறிதும் அஞ்சாது அவனைத் ௪8இ மகிழ்ச் 
தாள் என்பது எச்சவகையாற் கொள்ளப்படும். இப்பாட்டு இடையே 

Few Fb GOT Ge 

௨௮௯. கழாத்தலையார் 

ஒருகால் ஒரு வேக்தன் வெட்ப்போர் கொடுக்கவேண்டிப் போர்ப் 
பறை யறைவித்தான். ரரட்டிலுள்ள வீரர் பலரும் கிரண்டனர். வேக் 

தன் அவர்களோரடிருக்து விழுந்துண்டான். அப்போது வீரரனவருக் 

கும் கள் வழங்கப்பட்டது. அர்ிலையில் அவன், மறக்குடியில் தோன்றி 
மறச் செயலால் மாண்புற்ற மறவரைத் தோர்ர்து அவர் வரிசைக் கேற்ப 

மூகன் கூறிச் சிறப்புச் செய்தற்குரியன், அவ்விடத்தே சான்றோர் 
பலரும் கூடியிருப்பர், அதனால் சான்? ராகிய கழாத்தலையாரும் 
அங்கக வக்திருக்தனர். வரிசையால் உயர்ந்த முதுகுடி மறச் சான் 
மோர் ஒருவரைச் சிறப்புற நகேரக்கி அவர்க்குக் கன் வழங்குமாறு வேக் 

தன் பணியாளரை யேவீச் சிறப்பித்தான். அதனை வியந்து கோக்க 
-பரணனை அச்சான றோர் அழைத்து, “பாணனே! இவ்வாறு வேந்தன் 
செய்யும் சிறப்பை வியத்தலை யொழி; பாசறைக் கண்ணே, இனி நிகழ் 
தற்குரிய போர்க்குரிய பூவைப் பெறுமாறு புலையன் தண்ணுமை யறை 
இன்றான்; அதனைக் கேட்பாயாக'' எனப் பேச்சு மிகழ்த்தலானார். 
கழாத்தலையார் வேக்தனது தேர்ச்சித் இறையும் முதுகுடிச் சான்றோ 
ரது சால்பினையும் எண்ணியெண்ணி இன்புற்றார். அ£$த இன்பப் பய 
ச வந்தது இப்பாட்டு. 

ஈரச் செவ்வி யுதவின வாயினும் 

பல்லெருச் தள் ர நஷ்லெருது நோக்கி 
of mat முய ழழவன் போலப் 

ரடிபெறு தொல்குடிப் பாடுபல தாங்கிய 

இ முூதிலான ருள்ளுங் காதலின் 
தனக்குமுகக் ேதக்திய பசும் பொன் மண்டை 

Bap? கென்னு மகுவுமன் றிசினே
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கேட்டியோ வாழி பாண பாசறைப் 
பூக்கோ ளின்றென் றறையும் 

௧௦ மடிவாய்ச் தண்ணுமை யி.ழிரினன் குரலே. 
வலி வக வட கடவ வட பகவ வ கவட வவ வடக க கடக்க கழாத்தலையார் பாடியது. 

உரை: ஈரச் செவ்வி உதவினவாயினும்-ஈரமாகய பறாவம் 
கதிவதன்முண். உழுகுற்கு உகவிசெய்கனவெனினும்) பல் 
லெருத்துள்ளும் கல்லெருது கோச்ட.பலவாயே எருதுகளுள்ளும் 
கல்ல எருதுகளையே தேர்ந்து கொள்வானுய ; வீறு வீருயும் 
உழவன் போல - வேறு Cages வைத்து ஆராய்க்து சேரும் 
உழவனைப்போல ; பீடு பெறு கொல் குடிப் பாடு பல தாவிய 
மூதிலாளருள்ளும் - பெருமை பெத்த பழைமையான. குடியில் 
பிறந்காரிட கீது வழிவழி யடிப்பட்டுவரும் கற்பண்புகளளை க க யும் சோர்வுபடாது காத்துவரும் முதுஞுடி. மறவருள்ளும் , காகலின் - கன்பாலுள்ள அன்பால் , அனக்கு (PSEC Sb Bus 
பசும்பொன் மண்டை - கனக்காக மூகந்தெடுத்துத் BOG tip 
பொன்னாலாகிய மண்டையிலுள்ள serra ; இவற்கு we 
சஎன்னுமது - கன்னருகேயுள்ள இவளைக் காட்டி. இவ்வீரனுக்கு 
நல்குவாயாக வெனச் சொல்லிச் செய்யும் அச்சிறப்பை ; அன்றி 
சின - மனங்கொண்டு வியதகுலை யொழி7? பாண ~ பாணனே ; 
பாசறை - பாசறையிட த25 7) பூக்கோள் இன்னு ஏன்னு அறை 
யும் - போர்ககுரிய மறவர்க்குப போர்பபூவை க் SHOOT Up SI 
இப்பொழுது எனறு தெரிவிபாகில்கும் ; இழிசினன் மடிவாயத் 
தண்ணுமை ஞூல் கேட்டி - புலையன் இசைக்கும் தோலை மடிகு 
துப் போர்க்க வாயையுடைய அண்ணுமையின் ஓசையைக் 
கேட்பாயாக, ஏ. நு, 

ஈல்லெருது ஆயும் உழவன் போல வேக்சன் இவளை ஆப்நீது 
தோர்ந்து தனக்கு முகர்தேக்நிய மண்டையை இவற் Ba என்னுமது அன்றிசின்; பாண, கண்ணுமைக் குரலைக் கேட்டி என வினைமுடுவு 
செய்க. அவனைத் தேர்க்துசிகாண்டகுற்குக் காரணம் கூறுவார்” “காது 
லின்'' என்றும், சிறந்தார்க்கள்றிப் பிறர்க்குக் கொடுக்கப்படாதென்ற ற 
குப் “பசும்பொன் மண்டை”' என்றும் கூறினர். அதுவும் என்பு மீ உம்மை, சிறப்பு, அன்றுதல், மறுத்தல்; “அன்றி கின்ற அவுணர் (ஞான சம். ௨௯,௭) என்று சான்றோர் வழங்குதல் காண்க, இன முன்னிலை 
யசை. தன்ன வற்புறுத்காமை வேண்டிப் பாணனை வேறுபட அழைத் 
துப் பூக்கோளேய சண்ணுமைக் குரலைக் கேட்பித்கான் என AO. 
கள்ளினும் பூக்கோளைச் சிறப்புற கோக்குதலும், தன் முன்னே தான் 
பெறும் சிறப்புக்கு ராணுதலும், தொல் குடிப்பாடு. 

விளக்கம்: உழவுவினை வென்றியுற மூுடிதற்கு உழவன் ௩ல் லெருது தோர்க்து கோடல்போல, வேந்தனும் வினைக்குரியாரை 
ஆராய்க்து தோர்து கோடல் இன்றியமையா தாகவின், “வீறு வீருயும் உழவன் போல”! என்றூர்; அரசன் வினைக்குரியாரைத் தோ்ர்துகொள்
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இ. அடுத்தெறி குறட்டி னின்றுமாய்ச் தனனே 

மறப்புகழ் நிறைந்த மைந்தினோ னிவனும் 

உறைப்புமி யோலை போல 

மறைக்குவன் பெருமநிழ் குறிக்துவரு வேலே, 

திணை: கரந்தை. துறை: குடிநிலையுரைந்தல். ஒளளையார் பாடியது. 

உரை: கள் இவற்கு ஈத்து உண்மஇ - கள்ளை முன்னர் 

இவனுக்குக் தந்து பின்னர் கீ யுண்பாயாக) சினப்போர். இனக 

களிற்று யானை இபல் தேர்க் குருல்-சினந்து செய்யும் போரினை 
யும் இனமான களிற்றியானைகளையும் செய்யப்பட்ட தேர்ககாயு 

முடைய கலைவனே; Hien G கந்கைக்கு - கின் தந்தையின் 

,கந்னைக்கு ) இவன் தைக தற்க - இவனுடைய தந்தைக்கு தி 

கந்தை); எடுக்கெறி ஞாட்பின இமையான் - படைகளை யெடுதக் 

அப் பகைவர்மேலெறிம் கழிக்கும் போரின்சண் கண்ணிமை 
யாமல்) தச்சன் அடுக்தெறி குறட்டின் நின்று - தச்சனால் 
ஆர்க்காலைச் சேர்தது எறியப்பட்ட குடம்போலப் பகைவர் 
சாறிந்க படைககாக்ு தானேற்று கின்று;  மாய்க்குனன் - 
மாண்டான் ; மறப்புகழ நிறைந்த மைக்இனோன் இவனும் - மறப் 

போர் செய்து பெற்ற புகழ் நிறைந்த வலியை யுடையனாகிய 

இவனும்) உறைப்புழி ஒலைபோல - மழை பெய்யுமிடதீது 

இடைகின்று நம்மை அகனினின்னு காக்கும் பனையோலைக் குடை 

போல; பெரும திற் கூறிக்து வரு வேல் மறைக்குவன் - 

பகைவர் கின்னக் குறித்து எறிய வரும் வேலைக் தான் இடை 

நின்னு ஏற்றுக் தாங்குவனா கலால்) எ-று, 

மன்னர் பின்னரென்பன அவாய் நிலையால் வந்தன. யானையும் 
தேரும் உடையையாயினும் இவன் சிறப்பாக வேண்டற்பாலன் என்பது 
தோன்ற, “இனக் களிற்,மியானை யியல் 3தோக் குருல்'* என்றூர். குறடு, 
ஆரீக்கால் செறிந்திருக்கும் குடம். காக்கும் இறப்பாடு விளங்குட 
“சண்ணிமையான்'' என்றார்... இமைப்பது வீரர்க்குப் புறக்கொடை. 
போல் இழிவு தருவதெனக் கருதி இமையானாயினை னென்பாருமூளரீ. 
இவன் தந்தைக்குத் த்தை செயல்உூறி இவன் செயல் கூருதொறிவது 
மயங்க வைத்தலென்னும் குற்றமாதலின், இஙன் சிறப்பை “*மறப்புகு் 
Anois mnt Ries இவனும்!” என்றார். **த௫தைய ரொப்பர் 
மக்கள்!'' (தொல், கற். ௬) என்பதனால், தர்சை செயல் தானே விளக்க 
மூறுதலின் கூறாராயினார். குருசில், பெரும, இவற் £த் துண்ம௫, தந்தை 

மாய்ந்தனன், இவனும் மறைக்குவன் என வினைமுடிவு செய்க, ஓலை? 
ஆகுபெயர். 

வி௱க்கம் : குடிநரிலைபுரைத்தலென்பது, “*மண்டிணி ஞாலத்துத் 
தொன்மையும் மறனும், கொண்டுபிற ரறிபூங் குடவர வுரைத்தன்று?* 
(பு.வெ.மா.. ௨:௧௪) என வரும். பொருதற்குரிபசினமும், களிற்றி 
யானைகளும் தேரும் இருப்பினும் தொல்குடிப் பிறந்த மறச் சான் ரர் 
காப்பில்வறி வெற்றியுண்டாகசாசதன்பது தோன்றச் “Marc Burk



௪௮௨ புதிநானூறு 

இனக்களிற்றியானை பியல்தேர்க் குருசில்!” என்றார். உயரிய மதன் 
புகழையுடைய இவன் தொன்றுதொட்டு கின் குடியோடு பெருந்தொடர் 
புற்று அரிய மறப்பணி செய்த குடு.யில் தோன்றியவன் என அவன் குடி 
கிலை கூறுவார், நுந்தை தந்தைக்கு இவன் கந்த தர்தை காவலாய் 

கின்று மாய்ர்தான் என்றார். நுரை தந்ைத என்பதை உம்மைத் 
தொகையாக்இ, நுந்தை GEOTAG இவன்தக்தை தந்தையும், நுக்கைக்கு 
இவன் த்தையும் போர்செய்து மாய்ந்தனரென்று கூறுவதாயின், 
மாய்ந்தனரெனப் பன்மைவினை வருதல் வேண்டும்; அவ்வாறின்மையின். 
அஃது ஆரியர் கருத்தன்றென வுணர்க. மைந்து, வலிமை; மறம் 
புகழ்ச்கு ஏது பைந்தாதலால், “*மறப்புகம் நிறைக்த மைந்தினோன்'! 
என்றார். பளை, தெங்கு, தாமை முதலியவற்றுல் மழையை மறைத்துற் 
காகச் செய்யப்படுவது குடை; இக்குடை. தான், தன்னைப் பிடிப்பான 
மழையில் ஈனையாவாறு Der Ast) காப்பதுபோல. இவனும் நின்னைத் 
தாக்கவரும் வேலிற்கும் நினக்கும் இடையே நின்று அதனைத் 
தானேற்றுச் காப்பன் என்பதாம். 

௨௯௧. நெடுங்களந்துப்பரணச் 

நெடுங்களத்துப்பரணர் நெடுங்களம் என்னும் ஊரினர். இவ்வூர் 
திருச்சிராப்பள்ளிக்குக் கிழக்கே காவிரியின் தென்கரையிலுள்ள து. 

பரணரென்ற பெயருடைய சான்றோர் ஒருவர் இருத்தலால் அவரின் 
வேறுபடுத்தறிதங்குப் பண்டையோர். இவரது ஊராகிய நெடுங் 

களத்தைச் சேர்த்து நெடுங்களத்துப்பரணரென்று வழங்கினர். ஏடு 
களில் நெடுங்களத்து என்பது நெடுங்கமத்து எனப் பிழைபட்டும் 
பின்னர் நெடுங்கழுத்தெனத் திரிந்ததன்மேலும் திரிபடைவ தாயிற்று, 
இத்தொடரினை கோக்கின் பலரும், சத்தலைச்சாத்தனார் என்பதுப த்.றிட் 
பல பொருள் கூறியதுபோல இவர் நெடியகழுத்தையுடையராதல் பற்று 
நெடுங்கமுத்துப்பரணரென உறுப்புப் பற்றிப் பெயர் காரால் “சங்கி 
கூறினர். இதுபற்றிய விரிர்து ஆராய்ச்சியுரை, உரைகாரரால் “சங்க 
காலப் பரணர்கள்”! (செந்தமிழ்ச் செல்வி, சிலம்பு: ௨௩; பக். ௪௮௧7 
என்ற கட்டுரையில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

ஒருகால் ஓரு தானைத்தலைவன் பகைவர் சவர்ச்துசென்ற ஆனிரை 
களை மீட்பது கருதிக் கரர்தை சூடிப் போர்க்குப் புறப்படலானான். 
மறக்குடி, மகளாகிய அவன் மனையோள் அவன் பாற்கொண்ட பெருங் 
காதலால் கான் சூடியிருந்த மாலையை அவற்குச் சூட்டி, ௮வன் மார்பில் 
அணிந்திருந்த மாலையைத் தான் அணிர்அுகொண்டு விடை கோரடுத்து 
விட்டாள். இஃது அக்கால மறவர் குடி மரபு. அவன் செல்லுங்கால் 

கூடுத்திருர்ச வெள்ளிய தாய அடை அவனுடைய சரிய உடம்பிற் 
படிந்து பேரொளி கொண்டு இகழ்க்று. அக்காட்ட ௮வள் நெஞ்சிற் 
படிந்து மிக்க இன்பத்தைச் செய்த. போர்க்குச் சென்ற தலைவன் நேரே 
தன் தலைவனான வேந்தளனைக் சண்டான். வேர்தனும் அவன்பால் 

பேரன்பும் பெருமதிப்பும் உடையன், அவச விடைகொடுத்து வழி 
விடுவான், தான் அணிந்திருர்த பல வடங்களோடு கூடிய மணிமாலையை 
அவன் கழுத்தில் ௮ணிர்து, அன்வீரர் தலைவன் அணிர்திருர்கதாகிய 

ஓற்றை வட மாலையைத் நரன் அணிந்து மஇிழ்ச்தான். இதனக் 
கண்டிருந்கோர் சென்று தானைத்தலைவன் பனையோட்டுரைத்து மூழ் 
வித்தனார். வெட்டுயாரை கோக்ூிச் சென்ற தலைவன் கரர்ை சூடிப் 
பாருடற்றும் தன் தானை வீரர்ச்கு மூன்னே, காட்டில்மறைந்து சென் நூ



மூலமும் உரையும் ் SYR. 

வெட்டுப் பகைவரோடு கடும்போர் உடற்.றினான். ஆனிரைகள் மீட்கப் 
ப.ட்டு ஊர் நோக்கிச் செல்லச்தொடங்கெ? அக்கே ,அற்கிலையில், 
பகைவர் எறிந்த வேலொன்று தலைவன் மார்பையுருவிச் சென்றது. 
அவனும் வீழ்ந்து மாண்டான். பிணங்களைச் சூம்க்து கொண்டிருந்த 
பருந்து மூதலிய புள்ளினங்கள் அவன் பிணத்தையும் Greg 

ஆரவாரித்தன. இதற்குள் செய்தியறிந்த அவண் மனையோள் அவன் 
வீழ்ந்த இடம்காடி வந்தாள். அங்கக போருடற்றி வெற்றிபெற்ற வீரர் 
பலரும் ஆனிரைகள் பின் வந்தனர். போர் சிகஜ்க்தவிடத்தே துடியரும் 
பாண்மக்களும் பிறரும் இருந்தனர், காட்டில் குறுகரிகள் ஊயிட்டன. 
அக்காட்சியைக் கண்டவள், துடியர் முதலாயினாரை யழைத்து “இப் 
புள்ளினங்கள் சூம்க்து செய்யும் ஆரவாரத்தை நீக்குமின்; யான் விளரிப் 
பண்ணைப் பாடிக்கொண்டு சென்று குறுநறிகள் நெருங்காவாறு ஒட்டி 
வருகி2றன்'' என்று சொல்லி கரிகளை வெருட்டிவிட்டுத் தலைவன் பிணத் 
திருசே வர்தாள். அவன புண்பட்ட மார்பில் வேர்தன் அணிர்த பனமணி 
கலந்த பல் வட மாலையைக் கண்டாள். வேந்தன் சிறப்புச் செய்யினும் 
செய்யா தொழியினும் பயன நோக்காதே வெறிதேயும் வேந்தன் 
பொருட்டுச் சாதலை விரும்புவேன் என் தலைவன்; இப் ெபற்றியோனுக் 
கூக் காதலால் தன் மாலையை யணிம்து இவன் மாலையைத் தான் அணிந்து 
கொண்டான் வேர்தன்; என்போல் வேம்சனும் இவன்பால் காதனுடைய 
ஞுகலால், யான் இவண்ப் பிரிச்து ஆற்றாது பெருஈடுக்கம் கொள்வது 
பாலத் தானும் பெருவிதுப்பு எய் துவாணாக என வாய்விட்டர ற்றினாள். 

இதனை யறிஈ்ச நெடுங்களத்துப்பரணர் இந்த இனிய பாட்டின்௧ண் 
அவள் கூற்றைப் பொருளாகத் தொடுத்துப் பாடியுள்ளார். 

சிறு௮௮ர் துடியர் பாடுவன் மகா௮அர் 
தூவெள் ளறுவை மாயோரு் குறுக 
இரும்புட் பூச லோம்புமின் மானும் 
விளரிக் கொட்பின் வெண்ணரி கடிகுவென் 

உ என்போற் பெருவிதுப் புறுக வேக்தே 
Oar at apes சாதல் வெய்யோற்குத் தன்றலை 
மணிமருண் மாலை சூட்டி, யவன் றலை 
ஒருகாம் மாலை தான்மலைம் தனனே. 

திர: அது; துறை: ேத்தியல். நெடுங்களத்துப்பரணர் பாடியது. 
உரை : இரு ௮பர் - சிறுவர்களே 7 அுடியர் - அடிப்பறை 

கொட்டுபவர்களே; பாடுவல் மகா அர் - பரடு தல்வல்ல பாணர் 
மக்களே; தரவெள் அறுவை மாயேரண் குறுகி - தூய வெள்ளிய . 
ஆடையையுடைய கரியவனை பணுக); இருமபுள் பூசல் ஒம்புமிண் - 
கரிய பறவைகள் சூழ்க்து செய்யும் ஆரவார ௧-௫ நீக்குவீர்களாக; 
யானும் விளரிச் கொட்பின் வெண்ணரி சஈடிகுவென் - யானும் 
விளரிப்பண்ணை௫ சுழற்கியுறப் பாடித் இன்னவரும் குறுகரிகளை 
யோட்டுவேன் ; என்போல் வேந்து பெருவிதுப்புறுக - என்னைப் 
போல வேரக்கணும் பெரிய ஈடுக்கக்கை எய்துவானாக; கொன்னும் 
சாதல் வெய்யோற்கு - வேக்கன்பொருட்டு வெறிதேயும் உயிர்



௪௮௪ புறகானூறு 

கொடுத்தற்கு விழைபவனாகய என் தலைவனுக்கு; தன் த&மணி 

மருள் மாலை சூட்டி - தன்னிடத்து மார்பிலிருந்த பல மணிகள் 
விரவிய பல் வடமாலையை த் தலைவனுக் கணிக்து; அவன் தலை ஒரு 

காழ மாலை தான் மலைந்கனன் - என் தலைவனாகிய அவனிடத்து 

மார்பிலிருந்து ஒற்றை வடமாலையைத தான அ௮ணிக்துகொண்ட 

பேரன்பினனாகலால்) எ-று, 

போர்க்குச்செல்வோர் தாயவெள்ளாடையணிக்து செல்பவா தலால் 
* தூவெள்ளறுவை மாயோல:”* என்றார்; பிறரும் *“வெளிது விரித்துடீஇ'? 
என்பது காண்க. காக்கை, கழுகு, பருந்து முறலிய பிணர்ழின்னும் 
பறவைகள் சூழ்ந்து மொய்த்து ஆரவாரித்துச் செய்யும் பேரொலியை, 
**இரும்புட் பூசல்'* என்றார். பருந்து வட்டமிடுவதுபோல இசைக்கப் 
படுவதுபற்றி, “*விளரிக் கொட்பு'' என்றார். யான் அவன்பாற்கொண்ட 
காதலால் நெஞ்சு நடுங்கு துயரம் எய்தியதுபோல வேந்தன் தன் 
மாலையை மாம்றிப் பெருங் காதலுடையலனுரலால் மிக்க துயரம் எய்துவ 
னென்பாள், **என்போல் வேந்தனும் பெருவிதுப்புறுக?' என்னுள். 
ஓம்புமின், கடிருவென்; மலைர்தனனாதலால் **வேந்து பெருவிதுப்புறுக”” 
எனக்கூட்டி வினை மூடிவு செய்க. 

விளக்கம்: “தோள் வலிய வய வேக்தனை, வாள்வலி மறவர் சிறப் 
புரைத்தன்று”' என்பது வேத்தியல் (பு.வெ. மா. ௨: ௧௩௨ . இதன் கண் 
வேர்தனை யென்றவிடத்து கான்காவதன்சண் இரண்டாவது மயங்கித் 
முகக் கொண்டு, வேந்தன பொருட்டு உயிர் கொடுத்த வாள்வலி மறவர் 

சிறப்புரைப்பது வேத்தியல் என ஈண்டு அமைத்துக் கொள்க. “என் 
போற் பெருவிதப்புறுக வேர்? ரென்றது. மேற்கொள்; வெய்யோற்கு 
மாலை சூட்டித் தான் மாலை மலைந்தனனுகலான் என்பது அதனைச், 
சாதிக்கும் ஏது, 

௨௯௨. விரிச்ரியூர் நன்னுகறர் 

விரிச்சியூர் என்பது பாண்டி நாட்டில் உள்ளதோர் ஊர், வேந்தன் 
பொருட்டு விரிச்சி நின்று கூறியது, ௮ம் கூறியவாறே வேந்தற்கு 
வேண்டும் பயனை நல்கிற்றுக, அவ்வேர்தனால் இவ்வூர் விரிச்சி நின்ற 
வளுக்கு வழங்கப்பட்டதாகல் வேண்டும். அதனால் இவ்வூர் விரிச்சியூர் 
எனப்படுவதாயிற்று. கணியூர், மருத்துவக்குடி. பிரம3$தயம் முதலிய 
ஊர்கள் இவ் விரிச்சிய்/போலப் பெயர் எய்தியனவாகும். இவ்வூர் 
இடைக் காலத்தே பெரிச்சியூர் என (க. 15, 140 66 0] 1924) மருவி 
வழங்குவதாயிற்று. ஈன்கைனாுரென்ற பெயருடனே சான்றோர் வேறே 
இருத்தலால் அவரிற் பிரித்தறிதற்கு இந்த ஈன்னாகனார், ஊர்பெயரோடு 
இணைத்து விரிச்சியூர் கன்கைனார் என வழங்கப்பட்டனர், இவர் பாடிய 
தாக இல்வொரு பாட்டுத்தான் கிடைத்துள்ளது. இதன்கண், உண் 
டாட்டு நிகழுமிடத்து ஒரு வீரன் முறை தவறினானென வெகுண்ட 
வர்க்குச் சான்றோ ராகிய ஈன்னாகனுர் அவனது ஆண் டகைமையை: 
எடுத்தோதிப் பாராட்டியுள்ளார். 

வேந்தற் கேந்தி) இர்தண் ணறவம் 
யாந்தனக் குறுழுஹறை வளாவ விலக்கு 
வாய்வாள் பற்றி நின்றனெ ளென்று



மூலமும் உரையும கடு 

சினவ லோம்புமின் சிறுபுல் லாளர் 
டு சண்டே. போல வேண்டுவ னாயின் 

“என்முறை வருக வென்னான் கம்மென 
எழுதரு பெருப்படை. விலக்கி 
ஆண்டு கிற்கு மாண்டகை யன்னே. 

திணை : வஞ்சி. துறை: பெருஞ்சோற்று நிலை, விரிச்சியூர் நன்ஜைஜர் பாடிபபது. 

உரை: வேந்துற்கு ஏந்திய இந்சண் நறவம் - வேக்குண் 
பொருட்டுப் பசுமபொன் மண்டையில் எடுத்துக் கொடுத்த 
திவிய குளிர்க்க கறவை; தனக்கு உறும் முறையாம் வளசவ ~ 
அினக்குரிய முறைபபடிய யாங்கள் கலந்து கொடுத்தேமாக 5 
விலக்கி வாய் வாள் பற்றி நின்றனன் என்று சனவல் ஒம்புமின்- 
இவன் அ௮சனை மறுத்துக் கன் வாய் வாளைக் கைப்பற்றி எழுந்து 
கிற்பானாமினான் என்று சொல்லி இவனை வெகுளூ தலை விட்டொழி 
வீரகளாக; சிறு புலலாளர்-சிறிய புல்லாண்மை யுடையவர்களே 
ஈண்டேயபோல வேண்டுவஞாயின் . இங்கே எவ்வாறு ஆண்மை 
யுடன் வாளைப் பற்றினோ அவ்வாறே போர்க்கள தீதும் செய்ய 
விரும்புவானாயின் ;) என் முறை வருக என்னான் - யாணன் பகை 
வரை கேர்படுகுற்குச் செல்லும முறை வருக என்று இரானாய் , 
கம்மென - விரைய; எழுகுரு பெரும்படை விலக்கி - தனக்கு 
முன்னே எழுன்ற பெரிய படையைக் குறுககட்டு விலக ; 
ஆண்டு நிகம் ஆண்டகையன்-அவ்விட கத முற்துற்று நிற்கும் 
ஆண்டகைமையையுடையன் வான்னு அறிவீர்களாக; எ. று, 

புல்லாளர், காம் புல்லிய ஆண்மையை யுடையராயிருந்தே பிறர் 
அம்மைப் பேராண்மையுடையரென வுயர்த்துக் கூறுவரென மெய்ம்மை 
யாகப் பேராண்மையுடையார் செய்கைகளை ஏறட்டுக் கூறுபவர். இது 
சிறுமையடையாரிடத்தே காணப்படுதலின், சிறு புல்லாளர் என்றார்? 
அண்மைவிளி, சனெர்சவமழிப் போர்க்குரிய அமைதி கெடுமா தலின், 
‘Sarai ஓம்புமின்”! என்றார். நும்மைப்போற் சொல்லளவின்றிச் செய 
லிலும் தன் ஆண்மையைத் தோற்றுவிப்பவன் என்பமைத் தெளிய 
உணர்வீர்களா௫ என்பார், *பெரும்படை விலக்கி ஆண்டு கிற்கும் ஆண் 
டகையன்'” என்றார். படைவீரா் அனைவரும் மூறைகெட ஓழுகுவரா 
பின், போர்வினை வென்றி பயவாதாகலின், மூறைக்கேட்டினை அவன் 
செய்பவனல்லன் என்ற தற்கு ““வேண்டுவனாயின்'” என்றார். வேண்டு 
வனாயின் என்றது முூறைகெட. ஒழுகும் சிறுமை அவன்பால் இல்லை 
என்பது தோற்றிகின்றது. சிறுபுல்லாளர், செவல் ஒம்புமின்; வேண்டு 
வளுயின், என்னை, கம்மென, விலக்கி, நிற்கும் ஆண்டகையன் என 
வினமுடி.வு செய்க. 

விளக்கம: பெருஞ்சோற்று சிலையாவது, “இருந்தார் தெம்மூனை 
தெறுகுவ ரிவரெனப், பெருஞ்சோ றுடவர் பெறுமுறை வகுத்தன்று”? 
(பு.வெ. ௩:௨௩.) என வரும். வேந்தருண்ணும் ஈ௰வம் களிப்பு மிக



௧௮௭ புதகானூறு 

வுடைய தன்மையின், அதனை ஏனை மறவர்க்குக் கொடுக்குமிடத்து 
அவர்க்கேற்பக் களிப்புத்தரும் கலங்கல் ஈறவம் கலந்து தருவது மூறை, 

அம்மூறையிற் சிறிதுபோது தாழ்த்தது பொருது அதனை விலகப் 
போர்க்குச் செலவு மேற்கொண்டு வாள்பற்றி நின்றான் என்பது 
போதர, “யாந்தனக்கு உறுநுறை வளாவ விலகச், வாய்வாள் பற்றி 
கின்றனன்'' என்று சிறுபுல்லாளர் கூற்றினைக்கொண்டு கூறினார். இன் 
வண்ணம் கழிசினமுடையான்போல் வாள்பற்றி நின்றதுகொண்டு 
அவனை எள்ளித் துயருறேனமின் என்பார், **சினவல் ஒம்புமின்'' என் 
றும், சிறுபுல்லாளராகிய நும் சினம் செல்லாது, அவன் சினம் செல் 
லும் என்பார், **வேண்டுவளனாயின்......... ஆண்டகை யன்னே”' யென் 
லும் கூறினார். பெரும்படை வரிலும் அஞ்சாது ஒருவனே கற்கிறை 
போல் விலங்கிரின்று வென்றி யெய்துவனென் றற்குப் “பெரும்படை 
விலக்கி அண்டு நிற்கும்'' என்றார். 

௨௯௩. நொச்சி$யமங்கிறாம் 

இச்சான்றோர்க்கு நியமம் என்னும் களர் உரியதாகும். இப்பெயரூ 
டைய கர்கள் பல இருத்தலால், கொச்ிவேலி சூம்க்து பிறவற்றின் 
வேறுபடுதலின், இ௫்சியமம் *நொச்சிகியமம்' எனப்பட்டது. இலது 
இப்போது கொச்சியமென வழங்குகிறது. இது திருச்சிராப்பள்ளி 
யிலிருங்து முசிறிக்குச் செல்லும் வழியில் உத்தமர் கோயிலுக்கு அண் 
மையில் உளது. இர் நொச்சி கியமங்கிழாருடைய இனிய பாட்டுக்கள் 
அகத்திலும், ஈற்றிணையிலும் உள்ளன. காட்டில் குறமகளிர் வேங்கைப் 
பூவைப் பறித்தற்கு மாட்டாது புலி புலியென இரைச்ச விடுவதும் அது 
சேட்கும் குறவர் வில்லேந்தி ஓடிவருவறும், அவர்களைக்கொண்டு இம் 
மகளிர் தாம் வேண்டும் பூவைப் பெறுவதும் இவர் பாட்டில் அழகுறக் 
குறிக்கப்படுசன்றன. மனை வாழ்வில் தலைவன் பிரிர்தவிடத்து வேறு 

பட் டாற்றாத தலைமகட்குத் தோழி, தலைவன் அன்புகிலையை எடுத் 
தோ தி ஆற்றுவிக்கும் திறம் இவரால் மிக்க நயமுறப் பாடப்பெறுகின் 
றது. களவின்கண் தலைவி அறத்தொடு நிற்கும் விரகும், வேண்டுமிடத்து 
வழங்கும் முன்னிலைப் புறமொழியும் இலக்கிய இன்பவுற்றாக உள்ளன. 
நகர்ப்புறத்தே போர் நிசழும் காலதீதே, அரண் சூழ்ந்து நகர்க்குள் 
ளிருந்த நெடுமனை யொன்றிற்கு இச் சான்றோர் ஒருகால் சென்று அங்கே 
இருந்து மறக்குடி, மகளிரின் செயல் நலங்களைக் காணும் பேறு பெற் 
றார். தானை வீரரும் தானைத் தலைவரும் வாழும் தெருவழியே வருகை 
யில் பூ விற்கும் மகளிர் அத்தெறுவில் இயங்காது வேறு தெருக்களை 
கோக்இச் செல்வது கண்டார். ஓரு வீரனது மனைக்கு. ட்சென்று அவன 

, மானையோளைக் கண்டு சொல்லாடுங்கால் தாம் கண்ட இக்காட்சியைத் 
தெரிவித்தார். மறக்குடி மகனாகிய அவள், **சரன்றீர்! வள்ளுவன் 
யாணைமேலிருந்து தனது தண்ணுமையை லித்து, அரணுக்குப் 
புறத்தே முற்றி கிற்கும் பகைவரை யெறுிதற்குச் செல்லும் வீரர்க்குக் 
காஞ்டுப்பூ உரியதாதலால், அதனைச் சென்று பெறுமாறு பணிப்பன். 
அவ்வொலி ஈண்டு மனையிடத்துள்ளார் செவியிற் கேட்குமாறு ஓலிக் 
சின்றது. போர்ப்பறை கேட்ட அளவிலே புறப்பட்டுச் செல்லற்பாலரா 
இய வீரருள் நாணயில்லாதார் சிலர் இப்பூக்கோள் குறித்த தண்ணுமை 
யொலீ கேட்குமளவும் மனையிடத்தே யிருப்பர். அவரை விரைய வரு 
மாறு அழைப்பதும் அதன் கருத்தாகும். இத் தண்ணுமை யொலி 
கேட்டபின் பூவிலைப் பெண்டு, *போர் தொடங்கிவிட்டது; இனி ஆட,



மூலமும் உரையும் ௧௮௪ 

வர் மனைக்கண் இரார் ; அதனால் இம்மனை மகளிர் நம்பால் பூக்களை 

வாங்கமாட்டார்' என்று கருதிப் பிறர் மனைக்கண் செல்கின்றாள் ; அளி 
யள்”' என்று பூவிலைப் பெண்டின் பொருட்டு இரங்குவாள்போல எடுத் 
துரைத்தாள். இது கேட்ட நொச்சிநியமங்கிழார் வியப்பு மிகக்கொண்டு 
அவள் கூற்றுப் பொருளாக இப்பாட்டைப் பாடியுள்ளார். 

நிறப்படைக் கொல்கா யானை மேலோன் 
குறும்பர்க் கெறியு மேவற் றரண்ணுமை 
நமா ணுடை மாக்கட் கிரங்கு மாயின் 
எம்மீனும் பேரெழி விழந்து வீனை யெனப் 
பிறர்மனை புகுவள் கொல்லோ 
அளிய டானே பூவிலைப் பெண்டே. 

திண: காஞ்சி; துறை: பூக்கோட்காஞ்சி, நொச்சிநியமங்கிறார் பாடிபது. 

உரை: கிறப்படைக்கு ஓல்கா யானை மேலோன - குத்துக் 

கோற்கு அடங்காத யாளைமேலிருப்போனாகிய வள்ளுவன் ; 
குஅம்பாக்கு எறியும ஏவல் கண்ணுமை-அரண் புறகுதே கின்று 

பொரும் பகைவர் போருட்டு முழக்கும பூககொள்ளுமாறு 

TH Soyo கண்ணுமை Mure); காணுடை மாக்கட்கு 

இரவ்கும்-போர்ப்பறை கேட்ட நுணையானே பயப்படாது நாண 

மில்லாத வீரர் இகனைககேட்டு விரையச்சென்று போர்ப்பூவைப் 
பெறுமாறு ஐலியாகிற்கும ; ஆயின் - ஆதலால்) எம்மினும் 

பேொழில் இழந்து - மனைமகளிராகய எம்மினும் பெரிய தனது 

வழுசசி குன்றி) வினையென - போர் நிகழுங் காலமா கவின 

அனிசதுறையும் மனைமகளிர் இனிப் பூககொள்ளாரென்று கருதி; 

பூவிலைப் பெண்டு - பூ விற்மும பெண்டு ; பிறா மனை புருவள் - 

பிற மகனஸிா வாழும மனைகட்டு௪ மெல்லுகின்றாள் போலும 

அளியன் - அனிக்கக்கக்காள்) எ-று, 

நிறப்படை - கூத்துக்கோல், வலிமிக்க பட்டத்தியானை யென்றற்கு 
“நிறப்படைக் கொல்கா யானை !* யென்றார். தன்பால் எழும் ஓலியால் 

வேந்தனால் தரப்படும் காஞ்சிப்பூவைப் பெறுமாறு வீரரைப் பணித் 
தலைச் செய்தலின், “ஏவல் தண்ணுமை!” என்றார். போர்க்களத்தில், 
பகைவரை மேற்சென்றெறியுமாறு ஏவுவது **எவல் வியன்பணை!! 
(பதிற். ௩௧௯) எனப்படும். காணுடைமாக்கள்: எதிர்மறைக் குறிப்பு - 
மொழி. தனீமைத் துயருழந்து எழிலிழக்கும் எம்மினும், எம்போற் 
பலருடைய தொடர்பிழந்து பூ வாணிகம் குன்றவரும் இன்னாமையும் 
கொண்டு பெருந்துன்பமுழத்தலின் ““பேரெழிலிழக்து'” என்றும், 
எனவே அவள் இரங்கத்தகும் நிலையினளென்பது தோன்ற, **அளியள்”” 
என்றும் கூறினாள். தண்ணுமை இரங்கும்; ஆயின் பூவிலைப் பெண்டு 
இழந்து, வினையெனப் பிறர்மனை புகுவள் ; அளியள் என வினைமுடிவு 
FUE. 

விளக்கம் : பூக்கோட் காஞ்சியாவது “காரெதிரிய கடற்றானை” 
போரெதிரிய பூக்கொண்டன்று'' (பு, வெ.மா. ௪:௧0) என வரும்.



கனு புத்கானூறு 

ு.தலிற் பாய்ந்து நோய் செய்வது பற்றி, குத்துக்கோல் A pie.” 

யெனப்பட்டது. குறும்பர், அரண்புறத்தே மூற்றிகின்.று போரெதிர்ந்து 

திற்கும் பகைவர்; அவரொடு பொருவது குறித்துப் பூச்கோள் அரை 

யப்படுவதனால், **குறும்பார்க்கெறியும் ஏவல் Sor Bien”? யென்றாள். 

காணுடைமாகச்கள் என்றதற்கு காண் உடைந்த மாக்கள் என்று உரைத் 

தலுமுூண்டு. பிறர்மண, போர்க்கு ஆகாரென விலக்கப்பட்ட பார்ப் 

பனர், கோயுற்றார், மகப்பெறாதார் முதலாயினார் மனை, “எிலையெனப் 

புகுவள்!” என்று பாடமோதுதலுமூண்டு. மறச்குடி மகளிர் பூவிலைப் 

பெண்டிர்க்கு ஈன்கலங்களை வீறுபட வழங்கும் இயலஃபினர்; காஞ்சி 

சான்ற உள்ளமும், போர் செய்துபெற்ற அருங்கலன்களும் அம்மகளிர் 

உடையர் ; அவர் பூவை விலக்கியது பூவிலை மகட்குப் பெருவருத்தத் 

தைச் செய்ததென வறில. அவளது வருத்தத்தை அவன் கூறும் பூவிலை 

யொலியே எடுத்துக் காட்டுதலால் *அலனியள்!' என இரங்கிஞள். 

௨௯௪. பெருந்தலைச் சாத்தனர் 

பெருந்தலைச் சாத்தனூர் சிறந்த மறப்பண்புடையரென்பதை இளங் 

கண்டீரச்கோவும் இளவிச்சிக்கோவும் ஒருங்கிருக்தவழிச் Orr pi 

இளங்கண்டீரக்கோவைப் புல்லி இளவிச்சிக்கோவைப் புல்லாதொழிந்த 
செயலாலும், புல்லாமைக்குக் கூறிய காரணத்தாலும் ஈன்கறிக்துள் 
ளோம். குமணன் தந்த வாள் கொண்டு அவன் தம்பி இளங்குமணன் 
உள்ளத்தை மாற்றிச் செம்மை செய்த அவரது இறப்பு நாடறிர்த.து.ஒரு 
கால், பரிசில் வேண்டிச் சென்ற ஈம் பெருந்தலைச் சாத்கனார்க்குக் கடிய 

னெடுவேட்டுவனும் கூவன் என்பானும் பரிசில்தர நீட்டித்தாராக, சாத் 

தனார் வேட்டுவனை, “Sarde GaGa கோயிலை யாகுக” என்றும் 

குவளை, * சயாயாயினும் இரங்குவெனல்லேன், கோயிலை யாகுமதி'' என் 

றும் கூறியது அவரது பெருந்தகைமையை இனிது காட்டி நிற்கிறது. 

இத்தகைய சான்றோர் ஒருகால் போர்க்கள நிகழ்ச்சி யொன்றை கேரிச் 
காண நேர்ந்தது. இரவில் பாசறைக்கண் தங்கிய தானத் தலைவன், 
பகலில் போர்க்களத்தில் நினறான். . இருஇறத்துப் படை வீரரும் எ இர் 
நின்று பொருபவர் தமரென்றும் பிறரென்றும் பாராது கடும்போர் 
புரிந்தனர். தானைத் தலைவன போர்ச்களத்துட் சென்று பகைவரை 
கோக்க, நும்பெயரையும் நுங்கள் இறைவன் சிறப்பையும் விளக்கி நுஸ் 
கள் வாழ்நாள் முறையையும் முடித்துக்கொண்டவர் இங்கு எம்பால் 
போர்க்கு வருக எனச்சொல்லி எதிர்ந்த பெருபீரர் பலரை வென்று 
ஒருபால்ஙின்றான். அவன போர்த்திறங்கண்டமாற்றார், பாம்புமிழ்ந்த 
மணியை எவ்வாறு எவரும் குறுகுதழ்கஞ்சுவரோ maT mM Hulme 
குறுகுதற்கு அஞ்சினர். இதைக்கண்டு வியப்புற்ற பெருர்தலைச்சாத் 
தனுர் போர்முடிந்தபின் அத்தலைவன் தன் மனைக்கண் இருக்கையில் 
சென்று அவன் மனைவி கேட்ப அவன் செயலை யுரைத்து மகிழ்வித்தார். 

அவ்வுரை இப்பாட்டில் எடுத்துக் கூறப்படுகிறது, இவருடைய 
வூராகிய பெருந்தலை, பெருக்தலையூரென்னும் பெயரோடு கோயம்புதீ 
தார் மாவட்டத்தில் உளது. 

மீவண்குடை மதிய மேனிலாத் தஇிகழ்தரக் 
கண்கூ டிறுத்த கடன்மருள் பாசறைக் 
குமரிப்படை தழீஇய கூற்றுவினை யாடவர்
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தமர்பிற ரறியா வமர்மயங் கழுவத் 

ஓ இறையும் பெயருந் தோற்றி நுமருள் 

நாண்முறை தபுத்தீர் வம்மி னீங்கெனப் 

போர்மலைந் தொருசிறை நிற்ப யாவரும் 

அரவுமிழ் மணியிற் குறுகார் 

நிரைதார் மார்பினின் கேள்வனைப் பிறரே. 

திணை: நும்மை; துறை: தானை மறம். பெருந்தலைச் சாத்தலர் பாடியது. 

உரை : வெண்குடை மதியம் மேல்நிலா த் இகழ்,தர-வெண் 

குடைபோலும் முழுத்திங்கள் வான தஇன்மேனின்று நிலவைப் 

பொழிந்து விளங்க) கண் கூடு இறுக்க கடல்மருள் பாசறை - 

படைவீரர் ஒருங்கு கூடித் தங்கியிருக்க கடல்போன்ற பாசறை: 

மின் ரீங்செ. சென்று; குமரிப்படை கழீஇய கூற்றுவினை 

யாடவர் - புதுமையுறச் செம்மை செய்யபபட்ட வேல் முதலிய 

படைகள்£ம் கைக்கொண்ட கொலைக் தொழிலையுடைய போர் 

விரர்; தமர் பிறர் அறியா அமர் மயங்கு அழுவக்து-எஇர்வோர் 

உறவினரென்றும் பிறரென்றும் பாராமல் கைகலந்து செய்யும் 

போர்க் களத்தில்; இறையும் பெயரும் தோற்றி - நுங்கள் 

வேந்தன் புகழையும் நுங்கள் புகழையும் தாற்றுவேதது; நுமருள் 

நாண்முறை தபு.த்.இர் - நும்மில் வாழ்காண் முறை முடிக்குவர் 

வம்மின் சங்கு என போர் மலைந்து ஒரு சிறை நிற்ப - வருக 

இவண் என்னோடு பொருதற்கென்னு சொல்லி வகத பெருவீரர் 

பலரையும் வென்று ஒரு புறத்தே கின்றானாக; அரவு உமிழ் 
மணியின் Gor யாவரும் குறுகார் - பாம்புமிழ்க்க மணியை 

எவரும் குறுகாதொழிவதுபோலப் பகைவர் யாவரும் குறுகா 

ராயினர்; நிரைகார். மார்பின் நின் கேள்வனை - கிரையாகக் 

தொடுக்கப்பட்ட மாலையையுடைய நின் கொழுகனை ; எ- று. 

வெண்மதியத்தின் நிழலினும் வேந்தன் வெண்குடை. நீழல் இறந்த 

தாதலின், வெண்குடைபோலும் மதியம் எனப்பட்டது. வாய் இட்டி, 

நெப்பூசப் பெற்றுச் செம்மையுற்றிருக்கும் வேலும் வாளும் பிறவுமாகிய , 

படை குமரிப்படை. உயிரை உடம்பினின்றும் நீக்கும் தொழிலைச் 

செய்வது கூற்றின் செயலாதலின், அதனைச் செய்யும் போர் வீரரைக் 

“கூற்றுளினை யாடவர்'' என்றார்... சிமிய வீரருடன் நேரிய முறையில் 

போர் புரிவது வீரர்க்குப் புகழும் அவரை யாளும் வேந்தர்க்குப் பெரு 

மையும் பயத்தலின், இறையும் பெயரும் Car ha” யென்றார். பாசறை 

யென்பதில் ஈற்றில் நீக்கப் பொருட்டாகிய இன்வுருபு தொக்கது. 

விளக்கம் ? தானை மறமாவது, “தாம் படைத்தலைக் கொள்ளாமை 

ஐம்படுத்த வுயர்பு கூறின்று”'! (பு. வெ.மா.ள3௩.) என வரும். நச்சி 

ஞர்க்கினியரும், “தானை யாண குதிரை யென்ற, Care Geb 

மூவகை நிலையும்! (தொல், புறத். ௧௭) என்றவிடத்துத் தானை நிலை 

யென்பதற்கு இப்பாட்டினை யெடுத்துக் காட்டுவர். உவமம் பொருளி
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னும் உயர்வுடைய தென்பதுபற்றி, “வெண்மதியத்தின்......... எனப் 
பட்டத” என வுரைக்கப்பட்டது. குமரிப்படை யென்றது, புதிய 
வரய்ச் செய்து வாய் திட்டி நெய் பூசப்பெற்று முதன் முதலாக எறிதம் 
கேந்தும் படை யென்றுமாம். ஓரிடத்தே கூடி நிறைந்திருக்கும் பாடி 
வீடு, “sin ods பாசறை! யெனப்பட்டது. இது சட்டுர் என 
வழங்கும்? “கடல் ெர்ம்தன்ன கட்டூர்'' (புறம். ௨௨௫) என்று பிறரும் 
கூறுவது காண்க போர் எ.ிர்ர்தவழித் தமரென்றும் பிறரென்றும் 
பாராது பொருவது மறவர் இயல்பாதலால், “தமர் பிறர் ௮றியா அமர்!” 
என்றுர். இதனைச் சிலர் படைமடம் என்ப, படைமடம் மறவரீம்கு 
இழுக்காதலின், ௮து சிறவாமையறிக; “கொடைமடம் படுதலல்லது, 
படைமடம் படான் பிறர் படை. மயக்குறிவே '* (புறம். ௧௪௨) என்றும் 
*“படைமட மென்றது வீரரல்லாதார் மேலும் முதுகிட்டார் மேலும், 
புண்பட்டார் மேலும், மூத்தார்இளையார்மேலும் செல்லுரல்'(பழைய 
வுரை) என்றும் சான்றோர் உரைப்பது காண்க. ““மிலைமந்தள் சால 
வுடைத்தெனினும் தான, தலைமக்கள் இல்வமி இல்: (குறள், ௪௭௭௦) 
என்பதனால் வெற்றியுற நிகழும் போரில் கலைவன பெயரும் விளக்குக் 
பெறுதலின், **இறையும் பெயரும் தோற்றி? யென்றார். வாணாட் 
கோள் பகை மறவர் நீணாட்கோள் எனப்படும் வழக்குப்பற்றி, நாண் 
மூறை தபுத்திர் என்றதற்கு வாழ்காள்டமுறை மூடிந்ழவார்க?ே ஏன்று 
உரை கூறப்பட்டது. பிறரும் *யாவருங், குறுக லோம்புமின் குறை 

நாண் மறவிர்'' (புறத், ௧௩.௪௨) என்பது காண்க. இனி நாண் முறை 
Query காண், சாணம் என்பாரு மூனர். காணிழர்கநவர் ஓத்த பண் 
புடைய மறவராகாமையின், அவரைத் குமிழ்மறவர் போர்க்கு அழையஈ 
ரென அறிக. *“மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம், எனரான்கே 
யேமம் படைக்கு!” (குறள். ௭௬௭௬), வர்ற வழி நாள் முறை கெடுதல் 

தப்பா தென்றற்குத் தபுத்தீர் என இறந்த காலத்தாற் கூறினான். 
  

௨௯௫. ஒன்வையார் 

ஒருகால் வேந்தர் இருவர் தும்பை சூடிப் போருடற்றுவாராயினர். 
இருவர் பக்கத்தும் வீரர் பலர் பொருது வீழ்ந்தனர். வீழ்க்கு வீரருள் 
பலர் அரிய போருடற்றிப் பகைவரால்வேறு வேருகத் துணிக்கப்பட்ட 
னர். அவருள் வீரனொருவனுடைய தாய்க்குப் போர் முடிவில் அவன் 

மாண்ட செய்தியைத் தெரிவித்தனர். அவன் வீழ்ந்த இறத்தைக் 
காண்பதற்கு அவளும் போர்க்களஞ் சென்றாள். அதனை ஓளவையாச் 
அறிக் து அவள் செயலை உற்று நோக்கினார். அத்தாய் மிகவும் மூறியள். 

 போர்க்களத்தே வீழ்ச் துடக்கும் வீரரிடையே அவள்மகன் சிறப்பு நப் 
பொருததன் பயனாக உடல்சிகைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டு சிறப்புடைய 

அவன்பால் உள்ளங் கரைந்தாள். அன்பின் முதிர்வால் வற்றி வாடிய 
அவள் மார்பில் பால் சுரந்தது, ஓளவையாருக்கு வியப்பு WGigge 

அம்மிகுதி இப்பாட்டினுருக்கொண்டு வெளிப்பட்டது. 

கடல்கிளாஈ தன்ன கட்டூர் காப்பண் 
வெந்துவாய் வடித்த வேறரலைப் பெயரித் 
தோடுகைக் 9தழுகரூ உச் துரம் தறி ஞாட்பின் 
வருபடை போழ்நீது வாய்ப்பட விலங்கி 

டு இடைப்படை. யழுவத்துச் சிதைந்துவே ரூகிய 
சிறப்புடை யாளன் மாண்புகண் டருளி
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வாடுமுலை யூறிச் சுரந்த 
ஓடாப் பூட்கை விடலை தாய்க்கே. 

திணை : அது, துறை: உவகைக் கலுழ்ச்சி. ஒளவையார் பாடியது. 

உரை: கடல் இளர்ந்தன்ன கட்டூர். நாப்பண் - கடல் 
கிளாநகாற்போன்ற பாசறையொடு கூடிய போர்க்களத்தின் 
ஈடுவில் ) வெங்து வாய் வடி.க.௫ வேல் கலைப்பெயரி . நெருப்பில் 

வேகவைத்து வாயைச் கூரிதாகமச் இட்டிய வேலைப் பசைவர்பால் 

அிருப்பி) கோடு உகைக்து TEP SH - மறவர் கொகுஇயை 

Yous செலுக்குக் கானும் மூற்பட வெழுர்து சென்று ; 

துரக்கெறி ஞாட்பின் - அம்பும் வேலும் செலு கதிப பகைவரை: 
கொல்லும் போரில்) வருபடை போழந்து வாய்ப்பட விலங்கி - 

மேல்வரும பகைவர் படையைப் பிளந்து கானும் துணைவரும் 

கின்று பொருகுற்கு வேண்டும் இடமுண்டாகக் குறுக்கிட்டு 

SOSH; இடைப்படை யழுவகத்து - படை தகுரனின் இடை 

ஈடூவில உண்டாகிய களகஇில; சிதைந்து வேருயெ சிறப்புடை 

யாளன் மாண்பு கண்டு - வெட்டுண்டு துணி துணியாய் வேது 

பட்டுச்கிடக் உ சிறப்புடையாளனாகிய கன் மகனுடைய மற மாண் 

பைக் கண்டு) அருளி - por மிகுந்து; வாடு முலை whe 
சரந்துன-வற்றிய முலைகள் மிண்டும் பாலூறிச் arb gor; pers 
பூட்கை விடலை தாய்க்கு - பின்னிடாக கொள்கையினையுடைய 
காலரககுகி காயாகிய இவளுக்கு; எ- ஜு, 

வீரர் கொகுதியைத் தன்னோடே முன்வரச் செலுத்துதவின், 
தானைத் தலைவன் என்பது விளங்கிற்று. துரச்தெனவே, அம்பும் 
வேலும் கொள்ளப்பட்டன, துரத்தற்கமைர்தன அவை யாகலின். 
பகைவரும் வெள்ளம்போல் ௮ணியணியாய் வருதல் Carer pm **வரு 
படைபோதஜ்நீது”” என்றார். வரப்ப்படை விலங்கி பியன்று பாடமாயின், 
பகைவரிடையே தப்பாக படைகொண்டு குறுக்கிட்டு கின்றென வுரைத் 
து மொன்று இடைப்படை. யழுவம் புகும்து போருடற்றுவது சிறப் 
புடையாளர் செயலாதலின், சிறப்புடையாளன் என்றார். சன்ற ஞான் 

றைய அன்பிலும் மாண்பு கண்டவழிப் பிறந்த அன்பு மீதூர்க்தமை 
தோன்ற, “'அருளி'' யென்றார். மூலையூறிச் சுரச்சன என்புமி இடத்து 
ஙிகம் பொருளின் வினை இடத்தின் மேணின்றது. தலைப்பெயரி, 
உகைத்து, எழுதரூ௨, போழ்க்து, விலங்கி, சிசைந்து வேறுய எண 
இயையும்; கண்டு, அருளி, தாய்க்கு, ஊறிச் சரந்தன. என மாறிக் 
கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 

விளககம?: போர் 3மேழ் செல்லுர் தானை தங்குதற்காகப் புதிதா 
கக் கட்டப்படும் பாசறை, கட்டர் எனப்பட்டது. அணிபணிபாய்த் தங் 
Gb grea bt தெருப்போலக் காட்சிபளித்தலின், ஊரெனப்பட்டத. 
பின்னர் இவ்விடமே ஊராக மாறியதுமுண்டென அறிக ; தொண்டை 
நாட்டூர்களுள் 'பெழங்கட்டுர்!' என்றோர் ஊ நமுண்டு. **தட்டூர் நாப் 
பண் வெந்து வாய் வடித்த வேல் பெரி”? என்பதனால், கட்டுிரிடையே 
கொல்லருலைக்களமிரு£து, போரிடை. மடியும் வேலும் வாளும் செம்மை 
செய்தலும் வடித்தலும் செய்துகொண்டிருக்குமென்பது துணியப்படும்.



௧௯௨ புக்காணூறு 

வெநீது வாய்மடுத்து என்ற பாடத்துக்குப்போர் குறித்தெழுந்த சினத் 
தியால் உடலகம் வெந்து வாயிதழ் கடித்து என வுரைக்க, தோடு, 
தொகு இ. வெள்யாடு போலத் திலைமகணப் பின்தொடர்வதுபற்றி, 
தானைத் தொகுதி தோடெனப் பட்டதென்றுமாம். ஞாட்பு, போர்க் 
களம். அழுவம், ஆழ்ந்த இடம்; களத்தின் நடுவிடம் அழுவம் போற 

லின் அழுவம் எனப்பட்டது. சிறப்பு, எனமறவர் பலர்க்கும் இல்லாத 
போர்ச் சிறப்பு. மாண்பு, போரிடை வஞ்சியாது பொருது விழுப்புண் 
பட்டு வீழ்க்துது; *கோற்2றுர்மன்றதாமே கூற்றம், கோளுற விளியார் 
பிறர்கொள விளிக்தோர்'' (அகம் ௬௧)என்று சான்றோர் இம்மாண் பீனை 
விளங்கக் கூறுமாறு காண்க. உயிரினறிச் இதைர்து வேறாகிய உடம் 
பின் சிதைவு கண்டு அன்பு பெருக நிற்றலின், “அருளி! என்றும், அத 
னால் மார்பிடைப் பால் சுரக்ததென வியந்து கூறுவார், “*வாடுமூலை 
யூறிச் சரந்தன'' என்றும் கூறினார். ஓடாப் பூட்கை, பிறக்டொத மேற் 
கோள். உவகைக் கலுழ்ச்சியாவது, “வாள் வாய்த்த வடு வாம் யாக் 
கைக், கேள் கண்டு கலுழ்ந்து வக்கன்று”” (பு. வெ. மா. 2: ௨௫) என 
வரும்.   

௨௯௬. வெள்ளை மாறஜர் 

வெள்ளை மாறனார் என்ற இச் சான்மோர் பெயர் அச்சுப் பிர 9ிகளில் 
வெள்ளை மாளரென்று காணப்படுகிறது, இப் பெயர் வெள்&ா மாளஞர் 
என்று கொள்ளக் கிடக்கின்றது. இவரைப்பற்றி வேறு குறிப்பொன் 
அம் கிடைத்திலது. இவர் பாடியகாக இத்த ஒரு பாட்டுத்தான் உளது. 
முன்னப் பதிப்பாகிரியராயெ திரு. ௨. வே. சாமிநாதையரவர்கள், 
*இவர் பாடிய ஏருண் முல்லைத்துறை மிக்க பொருள் ஈயமுடைய!* 
தென்ற ஒரு கருத்தையே இவரைப்பற்றிக் குறித்துள்ளார். போர்க்குச் 
சென்றிருந்த வீரருள், இறந்தோரொழியப் புண்பட்ட வீரர் பலர் 
ஓரூரில் தத்தம் இல்லம் வந்துசேர்ந்தனர். அவர் மனைகளில் புண்ணை 
யாத்றுவது குறித்து வேப்பிலை கொணர்ந்து மனையிறைப்பில் செருகு 
வதும், காஞ்சிப்பண் பாடுவதும் ஐயவி புகைப்பதுமாயெ செயல்களால் 
கல்லென்னும் ஓசை மிக்கிருந்தத. யோர் முடியும் நிலையில் இருக்துமை 
யின் வீரர் கிலர் வரச்தாழ்த்தனர். சிறப்புடைய வீரஷெருவன து தோர் 
நெடிது தாழ்த்து வர்கது. அது கண்டு மகிழ்ச்சியற்ற அவன் தாய், 
தாற்த்தற்குக் காரணம் காண்பாளாய், பகைவேக்கனை வீழ்த்தல்லது 
மீளலாகாதெனச் தன்மகன் பொருகின்றான் போலும்; இன்றேல் அவன் 
தேர் நெடித்து வாராதென்ருள். இதனை யுவகையுடன கண்ட BA 
யர் வெள்ளைமாறனார் இப்பாட்டின்கண் அவள்கூற்றினைத்தாம்கொண்டு 
கூறியுள்ளார். 

வேம்புசினை யொடிப்பவுங் காஞ்சி பாடவும் 
கெய்யுடைக் கைய ரையவி புகைப்பவும் 
எல்லா மனையுங் கல்லென் றவ்வே 
வெந்துடன் ஜறெறிவான் கொல்லோ 

டு மெடிதுவம் தன்றா னெடுந்தகை தேரே, 
திண: வாகை, துறை; ஏரண் முல்லை. மெள்ளமாறஜர் பாடியது. 

உரை: வேம்பு சினை யொடிப்பவும் - வேம்பின் இதாமை 
யொடித்து ௮கன் இலை கொணர்வதிலும் ; காஞ்சி பாடவும் -



மூலமும் உரையும் ௧௯௩ 

காளுசிப் பண் பாடுவதிலும்) கெய்யுடைக் கையர் ஐயவி புகைப் 

பவம் - கெய்யுடைக் கையராய் மனையோர் வெண் கறு கடுகைப் 

புகைப்பஇலும்; எல்லா மனையும் கல்லென்ற . எல்லாருடைய 

மனைகளும் கல்லென்ற ஆரவாரகை)க யுடையவாயிரா கின்றன? 
வேந்து உடன்று எறிவான் கொல்லோ - பகை வேநக்கனைச் 

சினந்து அவனை விழ்க்கல்லது மீளலாகாகெனப் பொருஇன்றான் 

போலும்; நெடுந்தகை Csr நெடிது வந்தன்று - நெடுந்தகை 

யாகிய இவனுடைய தேர் தாழ்த்து வந்தது; எ. று. 

நெடித்தென்பது நெடிதென வந்தது. எல்லா மனையும் கல்லென்று; 
கேர் நெடிது வந்தன்று; அதனால் எறிவான் கொல்லோ என வினை 
முடிவு செய்க. வந்ததன்றெனபது வந்தன்றென விகாரமாயிற்றெனக் 
கொண்டு, பொழுது நெடிதாகஇயும் வாராதாயிற்று; எறிவான் கொல்லோ 
என்றுரைத்தலு மொன்று. 

விளக்கம் 2 ஏறாண் முல்லையாவது *:மாறின்றி மறங்கனலும் 
ஏறாண்குடி. யெடுத்துரைத்தன்று!? (பு.வெ. மா. ௮2௨௨) என வரும். 
வேம்பின் தழையை மனையின்கட் செருகுவதும் காஞ்சிப்பண் பரடுவ 
தும் புண்ணுற்று வந்த வீரர் பொருட்டு அவர் மனையோர் செய்வது 
மரபு. அதனால் புண்ணுற்ோரைப் பேய்கள் ௮ணுகா என்பது பண்டை 
யோர் கருத்து, ஐயவி - வெண் சிறுகடுகு. அப் பாழ்து ஐயவி புகைப் 
பதும் உண்டென்பதை, “நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென, 
உறுமுறை மரபின் புறகின்றுய்க்கும்......... கூற்றத் கனயை'' (புறம். 
௧௮) என்பதனாலுமறிக. எண்மண்க்குரிய வீரர்கள் விழுப்புண்பட்டுப் 
பேய்க்கோட்படாமை கருதி யேமமாவன செய்யப்பட்டனரெனவே, 
நெடித்து வந்த வீரன் புண்ணொன்றுமின்றி வந்சமை விளங்க, அவனை 
**நெடுந்தகை'' யென்றாள். வெர்துடன்றென்பது பாடமாயின், னெ 
மிக்குப் பகைவரை எறிகலையே மேற்கொண்டு போர் செய்யாகிற்இன் 
முன்போலும் என்றுரைக்க. 

௨௯௭. உண்டாட்டு 

வேர்தனொருவன் வெட்டிப் போர் புரியுங் கருத்தினனாடித் தானை வீரரை வருவித்தான். தானைவீரரும் அரசியற் சுற்றத்தாரும் ஒருங்கு 
கூடினர். உண்டாட்டு நிகழ்ந்தது. அக்காலை, தான த்தலைவரிடையே 
போரில் மாண்புறப் போர்புறிபவர்க்குச் செய்யப்படும் சிறப்புக்களைப் 
பற்றிப் பேச்ச நிகழ்ந்தது. போரில் பகைவர் எறியும் வேல் பல பாய்ந்து மடலொடு நிற்கும் பனைமரம்போல் சலியாது நிற்கும் தானை 
வீராக்குப் பைம்பயறு விளையும் றார்கள் இறையிலிப் புரவாக வழங்கப் 
படின் யாம் அவற்றை விரும்பி யேலேம் ; ஏற்க நேரின் நெல்லும் கரும் 
பும் விளையும் மருத கிலத்தூர்களையே யாம் விரும்புவேம் என்று ஒரு 
தலைவன் மொழிக்தான். அக்கூற்றில் யாம் பெறற்குரியது மறப்புகழே? பிறிதன்று ; புகழோடு வேந்தன் தரும் ஊர்களைப் பெறுவதாயின் மருத 
நிலத்தூர்களையே விரும்புவேம் என்று விளம்புவகனால் வெளியாகும் உள்ளப் பெருமை புலவர் பாடும் பொடர்புடையதகாதலைக் கண்ட சான் 
றோர் ஒருவர் இப்பாட்டினைப் பாடியுள்ளார். அவர் பெயர் ஏட்டில் 
விடப்பட்டுள்ளது. 

ty ob.-TI—18



௧௯௪ புற்கானூறு 

பெருநீர் மேவற் றண்ணடை யெருமை 
இருமருப் புறழு நெடுமா ணெற்றின் 
பைம்பய றுதார்த்த கோதின் கோலணக் 

Sor POL மரையாத் துஞ்சுஞ் சீறூர்க் 

இ கோளிவண் வேண்டம் புரவே நாரி 

நனைமுதீர் சாய நறவின் வாழ்த்இத் 
BO nsx கெழமீ இக் கம்பு ளீனும் 

தண்ணடை பெறுதலு முரித்ச வைந்நுதி 

கெடுவேல் பாய்க மாபின் 

௧௦ மடல்வன் போக்கையி னிற்கு மோர்க், 

தீண: பட்சி; துறை: உண்டாட்டு........... 

உர: பெருநீர் மேவல கண்ணடை எருமை இருமருப்பு 

உறமும் - மிக்க நீரின்கண் இருக தலை விரும்பும மருதநிலகதூர் 

களில வாழும் தண்ணீப ௩... யிணையுடைய எருமையினது பெரிய 

கொமபைப்போலும், கெடமாண் கெறறின் பைமபபனு உதிர்த்த 

கோதின் - நெடிய முறிய மெற்றுககளையுடை ப பசிய பயறறிண் 
பயறு நீகசபபட்ட கோகுகளின, கோல் ணை . இரட்சியைப் 

படுகலைபாகக் கொண்டு, Hor MOL. WOT Shaw - கன்றை 

புடைய மரையான் கட எகும். ரர் பூல கொள இ௰உண் வேண் 

டேம் - சிறிய ஊர்களைப் புரவாகக் கொள்வதை இவ்விட குது 

வேண்டம்) நாரரி ஈனா சாடி ஈறவின வாழகதி - நாரால் 

வடிககபபட்டூப் பூக்களமிடமு மூதிரவித்த சாடியிலுளள nor éar 
arp SG; கஇறைஈணி Cr Ps amis Taw - OFS Hom Dud 

லிருககும் பு, தல்கைப பே! ருக்திக கமபுட்கோழி முட்டைகளை 

மீனும், தண்ணடை 2பஅதலும் உரிகது - மருககிலத்தார்களைப் 

பெற்றால் பெறுவது உரியகாம; வைந்றுதி நெடுவேல் பாயக்த 

மார்பின் - மிகக் கூரிப கெடிய வேல் தைகுது AOSD மரர் 

புடனே; மடல் வன போகையீன் நிறகுமோர்ககு - மடல் 

திறைக்க வலிய பனைமாம் போல கிறகும் போர் விரர்கத; எ று, 

நிற்குமோர்க்குக் தண்ணடை பெறுதலும் உறித்து, சி.றார்ப்புரவு 
கோள் வாழ்த்தி இவண் Soir 3b என வினையூடிவு ெய்க. தரப் 

படுவதொனறை வேண்டாவென விலக்குமிடத்து நற வி வாழ்த்து 
வது பண்டைய போர்மறவர் மரபு. மரை ௮ - காட்டுப் பசு. பெறு 
தலும் என்ற உம்மை பெருமையும் உரித்ததெனெபதுபட நிற்றலின் எதிர் 
மறை: மறப்புகம் பெறு லே இவண் பெரிதும் வேண்டப்படுவது 
என்பது எஞ்ச கிறறலின எச்சவும்மையுமாம். ॥றமுடையோர் புகழை 
யல்லது பிற எவறறையும் கொள்ளம் என மறுப்பது சிறப்பு. மடல் 
வன் போர்தையுவமையரல் மறவர் மார்பில் சைத்த பீவலொடு நிற்பது 
பெற்றாம்.
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விளக்கம்: உண்டாட்டாவது, “தொட்டிமிழுங் கழன்மறவர் 
மட்டுண்டு மடழ்தூஉங்கின்று!! (பு.வெ. மா.க₹கட) எனவரும். மருது 
கிலத்தார்களின்கண்?2ண மறவர் கருத்து ஒன்றி கிற்றலின், உவை 
யினும் மநழறசிலத் கெருமை மரப்பே கூறப்படுவதாயிற்றென வறிக. 
பயற்றின் நெற்றுக்கு எருமை மருப்புவமம், பயற்றங் கோதுகளை அணை 
யாகப் பரப்பி அதன்மீது மரையான படுத்து உறங்கும்.புரவு, இறையிலி, 
முற்றூட்டு என்பன பண்டை வேந்தர் சிறீ தோர்க்கு அளிக்கும் நிலக் 

கொடை வகை, புரவாவது விளைசிலம்; இதற்கு அரரிறையுண்டே 
யன்றிப் புரவுவரி கிடயாது. இழையிலியாவது, அரசிறைபன்றி 
யே ரப் புரவுவரி முதலியன உளப்பட வழங்கு ம் நிலா. மூம்றரட்டா 
வது, அரரிறை, புரவுவரி, பராடிகாவல் முதலிப வரி.பின்றி மூழுதும் 
உரிமைபாக வறங்கும் சிலம், பயறும் மரையாவும் உறவே, சறாிரன் 
பது மூல்லை கிலள்தூராயிற்று. இறையிலி 3காயில்கட்கும், மூழ்றாட்டு 
விர மேம்பட்ட சான்பிமொர்க்கும் கற்றுவல்ல ஈல்லிழைச் சான் 2ர்க் 
கும் பண்டை மன்னரால் வழங்கப்பட்டமை இடைக்காலக் சல் வெட் 

டுக்களால் அறியலாம். துறைந்கு அணிம் ரக வரரர்ர்துள்ள சண்பங் 
கோரைப்புறல் “துறை கணி ' பெனப்பட்டது. “வெறிபறி இறம்ிலு!* 
(ரொல். புறத். இ) என்ற சூத்திரத்து, “*தலைத்தர ணெ?3மொழி ன் 
QD ay D Ly vord 5H”? என்பதற்கு இந பெடத்துக்காட்டி, “nt Soy tr 
போச்ை3போல் diudwo AsQAarY gira aD Lf wor? 5 TOF 
காண்க?! என்றும், “சீற் புரவாகம் கொள்ளான் தண்ணடை சொன் 
Cust cars தன்னுறு தொழில் கூறின!” னென்றும் கூறுவர் ஈச 
இஞர்க்இனியர், 

௨௯௮௮. ஆவியார் 

ஆவியாரென்னும் இச் சான்றோர், இநவரவி சன்கு பிலி தந்து 
ஆட்சிபுமிச்த வேளிர் சூடியினர். “மூ.ரக னற்போர் கெடு$ வ arr” 
(அகம். ௧) என்றும், “முூறவுறம் இணீ?தாள் ௫ெ7யள் AW CG De 
௬௧) என்றும் ஆவிபர் ௫.1 apsduw srs iprra @WkeouD? sr 
முன். அவனுடைப தலைகர் பொமினணி பனப்படு5, yf 5 3s “Our ar 
னுடை செிகர்ப் பொதினி” (eb. we) or ares; அது பிற்காலத்து பழனிபென மருவிற்று, இக்கு ஆலிபர் வழிபிஜர் பிர்காலத்3த ஈன்கு ட 
வேளாள சிரன்றுகித் மினா பாண்டியில் வாற்வாராயிஏர், Cy வதட் பலர் 
தொல் பெபரான அவிபாரென்ற பெயர் தாங்கி க்கின்றனர். ag Mur 
ரென்றும் பாட வேறுபாடுண்டு, அது3வ பாடமாயின் அவர் ஆவி 
பென்னும் சோழகாட்டு ஊரினரெனக் கோடல் வேண்டும், பல்லவர் 
காலத் 2த இிநமால் அடயாரரகச் கிறப்புற்றிர$௪ இநமங்கை மன்னான் 
ஆலிபபென்னுந் ஊரினரரவர் ; அவரைத் இருவாலிசாடர் என்பதும் 
வழக்கம். இத்திருவாலி சோழ காட்டில் சீர்காஜியிலிருது இரெபண் 
காட்டுக்குச் ரெல்லும் வழியில் உளது, கரந்தை சூடப் போர்க்குச் 
சென்ற மறவரள் ஒருவன் மூந்துற்றுச் ரெல்லும் விநப்பினனக, 
போரை முன்னின்று நிகழ்த்தும் -மீவக்தன் பிறஜனொரவ ச் Ds oy $ 
Boi. Bs gv warad gt படங்காக அவண், “உண்டாட்டு?் காற் 
களிலெல்லாம் முன்பு வேந்தன் சிறப்புடைய கலங்கற்கள்ள ப எழக் குத் தர்து களிப்புச் சறப்பில்லாத மேலைத் தானுண்பான் ; இப் 
பொழுது அப்பெயற்றியோன் எம்பால் அன்பிலனாயினான் தெளிவாக + 
எவ்வரமிறனின், போரில் நீ முந்திச் செல்க என்று ஏவானாதலால்?*
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என்றான். அதனை உடனிருந்து கேட்ட ஆவியார் அவனுடைய ம: 

மாண்பை கினைந்து இப்பாட்டினகண் உருப்படுத்தி கிலைராட்டியுள்ளார்.. 

எமக்கே கலங்க றருமே தானே 

தேற லுண்ணு மன்னே நன்றும் 
இன்னான் மன்ற வேந்தே யினியே 

கேரா ராரெயின் முற்றி 

டு வராய்மடித் துரறிரீ முந்தென் னானே. 

தீணை: கரந்தை, துறை: நெடுமாழி, ஆவியார் பாடியது. 

உரை: எமச்குக் கலக்கல் தரும் - எமச்கூக் கல௫கிய 

கள் காயே கொடுப்பான்; கான் தேறல் உண்ணும் மன் - தான் 

தெளீக் த சேலையே யண்பான் டெரும்பானமையும் முன்பு) 

இனி-இப்போருது; ஈன்றும் இன்ஞுன் மன்ற - பெரிதும் ௮ன் 

பீல்லா கஉஞ்ஞன் தெளீவாக; வெக்து - Cat sor; Crarr 

அரெயில் மூர்றி- பகைஉருடைய கொள்ளர்கரீய ௮ரணைச் 

குழந்து) வாய் மடி சீது உரறி - வாளிசழைக் கடிது! உரப்பி) கீ 

முந்து என்ன் - நீ முர்படச் செல்வேன எலாஞ சவால்; எ-ஐ. 

மன், பெறாமை. இனியென௦வே மூன்னென்பது வருவிச்சப்பட் 

டது. கலங்கய கள் களப்பு மிகுதியும் உலடயது. தேறல் தெளிவும் 

இனிஎபயு முடையது. வேந்தனது அனபுடைஎம்யை வீளச்குதரற்குள் 

“தலங்கல் தழும்'” “தான் தேறல் உஸ் ணும்” என்றுன், Zo னை மூத்தச் 

செல்க என் ஏவானமயால் அராபையுரறச் கூறன், “ஈவ்றம் இன் 

ஞன் மன்ற?” ஏன்ருன்) ஆமீஞும் வேந்தன் ZB ASH OT RMA GE GT Od LIS 

கருத்து: 
விளச்கம் : தன்னோடொத்த வயவர் பலஎரயும் உளப்படுத்திக் 

கூறுதலால், “எமக்கே'' எனப் பன்னமயாம் கூ திஞன். இப்பொழுதும் 

வேந்தன் கலங்கலை விரர்ச்கூத் தந்து தேறலைத் தாஜண்டலீற மீரா 

மையின், மன் ஒழம்யீசையன் றென்று தெளிக, பன்னே என்பதற்கு மன் 

னன் என்று பொருள் கூறுகஓ.முண்டு; அதர்கு மன்னனென்றும் வேர் 

தென்றும் பன்முறை கூற்யது ஆராமைபற்றியென வறிக. போரெனில் 
மூர்துற்றுச் செல்லும் ம௩மும் போர் வேட்கையும் மிகவுடையன் வேக்கு 

னென்பது பெறப்பட்டது. நேரார் அரெயீல் என்றது குறிப்பால், 

பகைத்த வேந்தர் மதீலகத்தே ஓடுங்கச்சடச்குமாறம், கூறறு நிகழ்தீ 

தும் பூறஎன் தானை அவரை முற்றியிருச்குமாறும், இணி அரண் 
கொண்டு செய்யும் போரே நிகழவிருச்குமாறும் தெளிவா௫இன்றன. 

  

௨௯௯.  போன்றுடியார் 

சங்ககாலத்துப் பெண்பாற் புலவர் பெருமக்களுள் இவரையும் 
ஒருவராகக் கருதுவர்; மறச்குடியில் பிறந்து நல்லிசைப் புலமை 
பெற்றுச் சான்ரோரினத்குள் ஓரு௨ராய் மறச்செயல்களைப் பாராட்டிப் 
யாடும் பண்பு மிச்சகவர். இடர் சேரநாட்டுக் குட்டநாட்டின் உடபகுஇ 
யில் வாழ்ந்தவர். இவர் பெயரால் இந்காட்டில் பொன்முடி யென்றோர் 
ஊரும் உளது, இப்போது இப்பகுதி வெள்ளாத்தரி நாடு என
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மக்களிடையே வழங்குகிறது. இங்குள்ள முதியோர், “இதனை மூன் 
னோர் பொன்முடி நல்லூர் என வழங்னெ''ரென மொழி௫இன்றனர். 
காக்கை பாடினியாரது ஊரைக் காக்கைய/ரெனச் சேரநாட்டவர் 
வழங்கச் காண்கின்?ருமாகலால் இவ்வுரைப் பொன்முடியாரது ஊர் 
எனக் கருதுதற்கு இடமுண்டாகிறது. ஒருகால் சிற்றரசனொருவற்கும் 
பெருவேந்த?னொருவற்கும் போருண்டாயிற்று, அப்போரில் பெரு 
வேந்தன் தோற்2றாடினன். போரியல்பைக் கண்டிருக்க பொன்முடியார் 
வேந்தர்களின் போர்கலத்தைக் குதிரைகளின் மறப்பண்பை பெடுத் 
தோதுமுகத்தால் இப்பாட்டின்கண் ல சொழ்களால் விளங்கக் கூறி 
யுள்ளார். சிற்றரசன் குதிரைகள் எளிபவுணவுண்டு வளர்ச்சன? பேர 
சசன் குதிரைகள் ரெய்பெய்த உணவுண்டு வளர்ந்தன. போர்க்களத்தை 
ய்டைந்ததும் சிற்றரசன் குதிரைகள் கடலலைகளைப் பிளச்2தகும் 
தோணிபோலப் பகைவர் படைவரிசைகளைப் போம்$து சென்று போர் 
உடற்றின ; பேரரசன் குதிரைகள் படையணிரஈண்டு அஞ? முன் 
செல்லாது மு நன் கோயிலில் பூப்பால் விலக்குன்ட மகளிர் தலை 
கவிழ்ந்து ஓதுங்டு நிற்பதுபோல ஓதுங்கப் பின்னிடலாயின என நகை 
யுண்டாகக் கூறுகின்றார். 

பருத்தி வேலிச் சிறார் மன்னன் 
உழுத்தத wom வோய்கடைப் புரவி 
கடன்மண்டு தோணியிம் படைமுகம் போழ 

கெய்ம்மிதி யருந்திய கொய்சுவ லெருத்இன் 
இ தண்ணடை மன்னர் தாருடைப் புரவி 

அணங்குடை முருகன் கோட்டத்துக் 
கலந்தொடா மகனிரி னிகழ்ந்துகின் றவ்வே. 

தீணை: நொச்சி. துறை; குதிரை மறம். பொன்ழடியரர் பாடியது. 
உரை: பருத்து வேலிச் சீறூர் மன்னன் - பருத்இயை 

வேலியாகவுடைய இிதிய ஊர்க்கு மன்னனுடைய உழுத்குகுர் 
உண்ட ஓய் ந௩டைப்பு£வி - உழுந்இன் சக்கையைத் இன்று 
வளர்ச் த களர்ந்த ஈடையையுடைய குதிரை கடல் மண்டி 
கோணியின் படைமுகம் போழ - கடல்கீரைப் பிளந்துகொண்டு 
செல்லும் சகோணி3போலப் பகைவருடைய தானை தஇரகா இட 
முண்டாகப் பிளந்து சென்று போரைச் செய்ய; செய்மகிஇ 
அருந்திப கொய்சுவல் எருகஇன் - கெய் பெய்து மிகத்தமைக்க 
உணவையுண்ட ஒழங்குறக் கத்தரிக்கப்பட்ட பிடரிமினையுடைய/ 
தண்ணடை மன்னர் தாருடைப் புரவி- மருதகிலத்தூர்ககை 
யுடைய பெருவேநட்தர்களின் காரணிஈதக குஇரைகள்; அண் 
குடை முருகன் கோட்டத்து - வருத்துதலையுடைய முருகன் 
கோயிலில்; கலந்கொடா மகளவிரின் - புழங்கும் கலங்களைத் 
தொடுகுற்கில்லாமல் விலக்கடையராகய மகளிரைப்போல? 
இகழ்ந்து கின்ற - போர்க்கள்சிப் பின்னிட்டு கின்றறொழிக் தன; 
அ.று,
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தார், இண்கிணிமாலை, செல்வவுணவன்றாதவின், சீறூர் மன்னன் 
குதிரைகள் ஓய்க்த கடையுடையன என்பார் *ஒய்ஈடைப் புரவி!” யென் 
ரர். மூருகன் மகளிரை வருத்தவனென்ற கொள்கையால், “அண் 

குடை மூருகன்”!' என்றார். பூப்புக்காலம் கூட்டத்துக்காகாதென்பது 
பற்றி, பூப்புற்ற மகளிர் மனைகளில் கலந்தொ!ரடாது விலஇயிருந்து தரம் 
பூப்புற்றமை தெரிவிப்பது தமிழர் மரபு. பூப்புத் தோன்று மகளிர்க்கு 
அதன வரவு மூன்கூட்டி அறிய வாராமையின், அகன் வரவைத் தாம் 
விலகிரின்று காணிக்காட்டும் இயல்பு பற்றி, “கலந்தொடா மகளிரின் 

இகழ்ந்துகின் றவ்வே'” யென்றார். இனி, ஈராறு நாட்கு நீவிர் எம்மை 
கீத்தகனறுறைவது கூடாதென்பதுபோலும் புணர்குறி யாதலின், 
அதன் வரவு மகளிர்ச்கு நாணடச் சாய்ந்து கவிழ்ந்து நிற்கும் ஈலம் 
பயப்பதாயிற்றென்றுமாம், ஓய் ஈடைப் புரவி படைமுகம் போழ, 
தாருடைப் புரவி இகழ்ந்து நின்ற என வீனைமுடிவு செய்க. 

விளக்கம்? குதிரை மறமாவது, '*ஏமாண்ட நெடும்புரிசை, வா 
மானது வகையுரைத்தனறு”' (பு.வெ, மட்டு :௫) என வடம். பருத்தி 
'வேலிச் சீறூர் எனவே, நீர்வளமின்றிக் கரிசில் மண்ணுள்ள கிலப்பகு மி 
யில் உள்ள சிறூர் என்றம், ௮ம் மட்பாங்கு உழுற்தும் கொள்ளும் விளை 

தற்கேற்றதெனறம் செலியப்படும், ஊறவைத்து அரை கப்பட்ட 
உழுந்து ஈண்டுச் சக்கையெனப்பட்டது ; அதன் உமி3ய சக்கையெனப் 
பட்டதென்றும் கூறுவர். போர்க் குதிரைச்கு ஓட்டை கும். ரமாகும். 
மெய் பெய்து ஈறுமணமும் சவையுமுடையகாகச் சமைத்த உணமென் 
ற்கு கெய்ம்மிதி யென்றார். குதிரை யுணவுக்கு மிகச் சிறந்தது பன்றி 
கெய்யென்பர். தண்ணடை, நிலத்துக் சணியாடிய நெல்லுங் கரும்பும் 
விளையும் நீர்காம் சான்ற நிலரப்பழு நி, பூப்புத்தோன்றன் சண்ட மகஸிர், 
அணங்குடை மூருகன் கோட்டத்மை அணுகற்கஞ்சி நீங்குவதுபோலக் 
குதிரைகளும் படை. கண்டு அஞ்சிப் பினனிட்டுப் பெயர்ந்தன என்ற 
aur (pd Bp. 

  
  

௬௦௦. அரிபில் இழரர் 

வேர்தர் இருவர் தும்பை சூடிச் கடும்போர் புரிந்தனர். இரு கிறத்து 
வீரரும் மறவி மைந்துற்று மண்டமர் உடம்றீனர். ஒரு வீரன் தன் முன் 
பிறந்தோன முன்னாகாப் போரில் மாம்ருர். படையிடதீது. மறவ 
ெருவன் கொள்றானென்று வெஞ்சினங்கொண்டு வஞ்னம் பேசி 
அவளைப் போர்க்கழைத்தான். அம்மறவளனும் அதற்முப் பின்னீடாஞய்த் 

தீன் பக்கலுள்ள இனளையரைம் தன் சேடசஜ்தைக் கொண்டுவங்து ௪௫ 
மாறு விரைந்தான். ௮து கண்ட வீரஜொரு௨உன் இருவர் தலையும் தூக்க 
நோக்கி, “மறவ/ நீ கேசத்தைக் கொணருமாறு பணிச்சின்ருய்; அது 
கொண்டு நின்னை மறைப்பதை வீடுத்துத். தறுகல்லைத் தோலாகச் 
கொண்டு மறைக்கினும் உய்குவாய்போலும்; நெருநல் நினஞல் எறியப் 
பட்டோன் தம்பி இர்காள் கண் சிவந்து பேரூரில் காய்ச்சிய பெருங் 
கள்ளைப் பெறுதற்குத் ஒன் மனக்கண் நுழைந்து ஓரு கலத்தைத் 
தேடுவானைப்போல நின்ைத் தேடு. வரகின்ருன், காண்! என்றுரைத் 
தான், இவ்வுரை போர் மறவர்ச்கு ஈள்லூக்கங்கொளுத்தும் ஈல்லுரை 
யாக இருப்பதுகண்ட சான்றோராகிய அரிசில்கிழார் இப்பாட்டி னுள் 
அக்கருத்தை வைத்துச் சிறப்பித் துள்ளார்.
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தோறு தோரா வென்றி தோலொடு 
துறுகன் மறையினு முய்கவை போலாய் 
கெரு5 லெல்லைரீ யெறிந்தோன் றம்பி 
HS DIU குன்றியிற் சுழலுங் கண்ணன் 

டு பேரு ரட்ட. கள்ளிற் 

கோரிற் கோயிற் ஜறேருமா னின்னே. 

திணை: துற்பை; துறை: தாளை மறம். அரிசிற்கிறார் பாடியது. 

உரை: தோல்தா தோல்கா என்றி - கேடகத்தைச் 
கொணர்ந்து தருக, கேடகச்ைக கொணர்க்து தருக என்னு 
கெட்னெ்ருய்; தோலொடு துறுகல் மறையினும் - கேடகக்தோடு 
அுறுகல் லொன்றைக் கேடகமாகக் கொண்டு நின் மார்பை 
மறைடபாயாயினும்; உய்குவை போலாய் - உய்குவாய் போல் 
கின்றாய்) கெருகல் எல்லை - கேற்றைப் பகலில்; நீ எறிக்கோன் 
தம்பி - நின்னால் கொல்லப்பட்டோனுடைய தம்பி; அகலபெய் 
குன்றிபின் சுழலும் கண்ணன் - அசலின்சண் பெயத குன்றிமணி 
புருளுகல் போலச் சுழலுகின்ற எண்ணையுடையஞய்; பேரூர் 
அட்ட கள்ளிறகு - பெரிப. ஊரின்ஈண் காய்ச்ச கள்ளைப் 
பெறும் பொருட்டு; ஓர் இல் கோயின் கின 8 BORD - மனைக்குட் 
புகுந்து ஓர கட்கலயத்தைக் கேநவதுபோல கினனை த் கடா 
நின்றான்; எ - று. 

கலயம் அகப்படாதொழியாதவாறு ரீ அவற்கு அகப்படரதொழி 
யாய் என்பதாம். அவனது படைக்குத் நன் மார்பு ஆற்றதெனத் தோல் 
வேண்டுவ இகஜ்ச்து தா3லபன்றித் துறுகல் கொண்டு காக்கினும் 
நீ உப்தல் அமி தன்பான், ““ோலொடு துறுகல் மறையினும் உப்குவை 
போலாய்”' என்றான். தன் படைபைப் பிறர்பால் கொடுத்து வேண்டுங் 
கால் ௮து பெருது இறப்பவன் பேழைபாமென்ப துபற்றி உய்குவை 
யல்லை பென்னது “உய்குவை போலப்?! என்றுன். அகலிடத்துக் 
குன்றிமணி யு நளுவது பாலக் கண்ணில் வி. சுற்றுவது கூடியது, 
கினமிகுதியால் வீரனுடைய தண்கள் சினத்தால் சிவந்திருக்கும் 
திறத்தையும் உணர்த்ி ரின்றது. கோய் - தள் முகக்கும் கலம், என்றி, 
போலாம்; தம்பி, கண்ணன், தேம் என விமுடிவு செய்க. 

விளக? தாரீன மறமாவது, *பூம்பெ [திற் புறங் காவலனை 
யோம்படுத்தற்கு முரிக்திதன மொழிப!” (பு, வெ. மான 2: ௪) என்பது 
காண்க. மழையினும் என்புழி உம்மையை இசை கிஷறயாக்இ, மறை 
யின் உப்குவை; இன றல் உப்தல் இன்று என வுரைக்கினு- அமையும். 
நீ எறும்3தோன்-ரீ எறிய அதல் உயிர் துறம் தான். போர்ச் சினத்தால் 
சிவந்த sorter uc core, Gora யு வமமாயிற்று, இவ்வுவம 
நயத்தை இனிது gids பரஞ்சோழியார், “Oar Ws கணத்தை 
விடுத்தானகல் மீதுிபய்த, குன்றிக்கணம்போற் சூழல் கண்ண ழல் 
கொப்புளிப்ப!* (தழுவிக். இ: ௨௦) என்று பாடுஇன்றூர். ஓருமை, 
கலயத்துக் கேற்றுக,
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இரு வேர்தர் பெரும்படை கொண்டு பொரகச் தொடங்கினர். அப் 
போரில் பகை வேந்தன பாசறையமைத்து அதனைச் சுற்றி கல்ல மூள் 
வேலியிட்டு மிக்க பாதுகாவலில் இருக்கதான். ஏனை வேந்தன் போர் 
மகத்து கின்று போரை நடத்தினான். போர் கடுமையாக ஈடந்த 
தாயினும் பகை வேர்தன் மூன் வரவில்லை. அது கண்ட தானைவீரன், 

பகைபவர்தன் பாசறையோரைப் பார்த்து, “சான்றோர்களே! நும் 
பாசறையை முள்வேலியிட்டு அதனுள்ளே நும்முடைய வேந்தனையும் 
களிறுகளையும் நன்கு காக்இன் நீர்கள்; எத்தனை நாள் இவ்வாறு தங்கு 
வதாகக் கருதுகின றீர்கள்? எத்தனை நாள் தங்கினும் அத்தனை 
நாஞம் தம்மை வேல் முதலிய படை. யெறிக்து தாக்காதாரைக் தாம் 
மேய்செனறு தாக்குவதென்பது யாங்குளது £ தன்மேற் படையெறிக்க 
வீரர் தனக்கு நிகரன்மையால் எங்கள் இறைவன் மேற்சென்று அவரை 
எறியக் கருதிற்றிலன். அவன் கருதுவகனை நும்மில் அறிந்தவர் யார்? 
அறியாது யாம் பலராகவுள்ளேம் எனத் தருக்குதலை யொழிவீராக, 
இப்போது இரவாதலின் எங்களுடைய தலைவன பாசறைக்குச் சென் 
றுள்ளான. அவன் தன் வேலை நும்முடைய வேந்தன் கர்ந்துவரும் 
யானையை யெறிதற்பொருட்டு ஏந்துவே தவிரப் பிறர் பொருட்டு 
ஏர்தும் கருத்துடையதகைத் தோனநகின்றானில்லை என உணார்விர் 
களாக!" என்று கூறினன். அதனை ஆரியர் ஆவூர் மூலங்கிழார் இப் 
பாட்டின்கட் குறித்துள்ளார். 

பல்சான் நீர பல்சான் றீ2ர 
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய 
அமரி னிட்ட வருமுள் வேலிக் 
கல்லென் பாசறைப் பல்சான் றீரே 

இ முரசுமுழங்கு தானை நு மரசு மோம்புமின் 
ஒளிேர்து மருட்பினுங் களிறும் போற்றுமின் 
எனைகாட் டங்குநும் போசே யனைகாள் 
எறிபா ரெறிசல் யாவண தெெறிந்தோர் 
எதிர்சென் றெறிதலுஞ் செல்லா னதனால் 

௧௦ அறிந்தோர் யாரவன் கண்ணிய பொருளே 
பலமென் நிகழ்த லோம்புமி னுதுக்காண் 
நீலனளப் பன்ன நில்லாக் குறுநெறி 
வண்பரிப் புரவிப் பண்புபா ராட்டி 
ora Mont படர்தம் தோனே கல்லென 

கடு வேந்தர் யானைக் சல்ல 
தேர்த.வன் போலான்ற னிலங்கிலை வேலே. 

நிறையும் துறையுமலை. ஆஷர் மூலங்கிழார் பாடியது, 

உரை: பல்சான்டநீரே பல்சான்ரீரே - பலசான்்.றவீரே 
பலசானறவீரே; குமரி மகளிர் கூக்தல் புரைய - மணமாகாக
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நலங்களனிற்கு மகளிருடைய கூற்குல்போல); அமரில் ஈட்ட அரு 
முள் வேலி - போர் கருதி நடப்பட்ட கடத்துற்கரிய முள்வேலி 
Gyros; கல்லென் பாசறைப் பல்சான் நீசே - கல்லென ஆர 
வாரிக்கும் பாசறையிலுள்ள பலசான்றவிரே; முரசு முழங்கு 
தானை நும் அரசும் ஓம்புமின்-முரசு முழங்கும் காணையையுடைய 
அம்முடைய அரசனையும் கனகு பாதுகாப்பீராக; ஒளிறு ஏந்து 
மருப்பின் நும் களி௮ம் போற்றுமின் - விளங்குகின்ற உயர்ந்த 
கொம்புகளையுடைய அம்முடைய களிறுகளையும் நன்கு 

காப்பாற்றுவீராக) எனை நாள் நும் போர் தங்கும் - எதிகுனை 

காட்கள் நும்முடைய Curr Basa நிகழும) அனை காள் - 

HS Bor நாளும்; எறியார் எறிகல் யாவணது- கன்மேற் படை 

யெறிந்து போர் தொடுக்கா தவரை க் கான எறிவது யாங்குளஆ 
எறிந்தோர் எதஇர்்சென்று எறிதலும் செல்லான்- சன்மேற் படை 

களை எறிந்தோரையும் எங்கள் இறைவன் கனக்கு நிகராகாமை 

பரன் எதிரே சென்று எறிவதிலடை அதனால்-ஆ கலால்; அவண் 

கண்ணிய பொருள் அதிக்கோர் யார் 2 அவன் கருதிய பொருல் 

பும்முள் அறிந்தவர் யார், அவர் என்முன் வருக; பல.ம் என்று 

இகழ்தல் ஓம்புமின் - யாம் பலராசஉள்ளோம் எனது தருக்க 

இகழவைக ஒழிவீராக; உதுக்காண் - இதனைப் பார்) கிலன் 
அளப்பன்ன-கிலச்ைக் காவடியிட்டளப்பதுபோல; குறுகெறி 

கில்லா - மிகக் குறுகிய வழியிலும் கில்லாது விரைந்து பாய்ந் 

தோடும; வண்பரிப் புரவி பண்பு பாராட்டி - வளவிய செலவினை 

யுடைய குதிரையின் போர்ப் பண்புகளைப் புகழந்துகொண்டு ; 
எல்லிடைப படர் தந்தான் - இரவுப்போது வற்குமையின் தன் 
கெடமனை சென்றுள்ளான் ; கல்லென---. வேந்தூர். யானைக் 

கல்லது - நும் மடைய வேக்கன் ஊர்கந்துவறும் யானையை எறிவ 

குற்கன்றி; கன் இலங்கிலை வேல் ஏந்துவன் போலாண் - தன் 
னுடைய விளங்குகின்ற இலை முகை கயுடைய வேலைக் கையில் 
சந்தான்போல்கின்றானாகலான் காஜாயே நும் வேந்தனை வர 
விடுமின்) எ.று. 

பல் சான், 83ர, அரசும் ஓம்புமின், களிறும் போற்றுமின், எனை 
நாள் தங்கும் ௮னை நாள் எறிதல் யாவணது; எறிதல் செல்லானாதலால், 
கண்ணீய பொருள் அறிந்தோர் யார்; அறிந்தோர் எம்முன் வருக ஓம்பு 
Wer; உதுக்காண்; பாராட்டிப் படர்ந்தான்; ஏர்துவன் போலான் 
ளன வினேமுடிவு செய்க. சூமரியின் கூந்தல் பிறரால் இண்டப்படாகு, 
வாறு போல முள்வேலி அணுகப்படாதென்பது தோன்ற, “குமரி 
மகளிர் கூற்குல் புரைய?! என்றார். அரசனையும் களிற்றையும் சான்றோர் 
பெரிதும் பேணிக் காப்பதறிந்து கூறுகின்றானாகலின், “*நும்மரசும் 
ஓம்புமின், நும் களிறும் போற்றுமின்'” என வற்புறுத்துவான்போல் 
இகழ்ச்தான். மேல் வந்த வேந்தனே முதற்கண் போர் தொடுக்கவேண் 
யவனாக, அது செய்யா திருந்தமையின், ““எறியாரெறிதல் யாவணது””
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என்றும், நிகர்த்து மேல் வந்த வேர்தரினயல்லது நிகராகாதாரோடு' 
பொருகளல் மானமூடைய வேந்தர் செயலன்மையின் “ஏறிர்தோச் எதிர் 
சென்றெறிதலும் செல்லான்! எனத் தன்னிறைவ£ீன மிகுத்தோ 
தினான். எழுர்வாரின்மையால் செயல் பிறிகின்மையின், குதிரைகளின் 
பண்புகளைப் பார்த்துப் பாராட்டினான். எங்கள் இறைவன் என்பான், 
“புரவிப் புண்பு பாராட்டி'” யென்றான். குடங்கொண்டான் வீழின் 
குடம் வீழ்தல் தானே பெறப்படுதல்போல வேந்தாரும் யானையை 
வீழ்த்த வழி வேக்தன வீழ்த்துவது சொல்லாம தோன்றுதலின், 
“வேக்தார் யானைக்கல்லது ஏச்துவன போலான் சன் இல.ங்இலை3வல்”* 
என்றான். 

விளக்கம் : தானை மறமாவது, பூம்பொழிற் புறங் காவலனை, 
ஓம்பூடுத்தற்கு மூரித்த்தன மொழிப”! (பு.வெ. மா. 2 ௯) என வதம். 

அருமுள்2 வலி யென்றதன்கண், அரமையை வேலிக்3கற்றி, கடத்தற் 
கரிய வேலியென வுரைக்க, **கல்லைன் பாசறை*! யெனச் இறப்பித் 
தார், கல்லென்னு மோசை யல்லது வெற்றிக்குரிய விறல் காணப் 
படாமை குறித்தற்கு, பல் eros Hi எனபுமிப் பன்மை சான்றோர் 

, மேனின்றது. எறியாரை எறியாத வேந்தன்மூன் எறிவதன்றி எத்தனை 
கான் ஏங்கினும் பயணின்றென்பார், “சூர சான் வ்கும். நும் போறே 
யனை காள், எறியா ரெறிதல் யாவணது”' எனஞுர், * எறிற்பிதரர் எதிர் 
சென்றெறிழலும் செல்லான்?! என்றது எம்ர்ன் றெறியும் படையை 
விலக்கிக் தற்காப்பொன்றே செய்தானேயல்லது தான் மேற்ளென் 
றெறிட்நிலன் என்றும், என3வ, எலர்சென் ஜெறிக்தோர் றிகர்க்கும் 
திறனில்லாதவரென்றும் அடிக, **பலமென்றமிக ம் உ பிலரம்புமின !” 
என்பது, பலராய்க் காக்கை3போாற் கூடூக்கொணடு நீவிர் கரைவது பய 
னின்று என்றவாறு. நிலன அளப்பனன நெறி கில்லாக் குறுசெறு என 
இயைத்து நிலத்தின் ஏல்லையை யஜக்து காண்டற்கு வருத்த தெறி 
பேரலும் கநெறுமெயனவும், எல்லை காணப்படாமையின் நில்லாது மெடு 
கும் நெறியெனவும், அதுவும் அகலிதாகவன்றிக் குூறுகிப தெனவும் 
கொள்ளினும் அமையும், இச்கெறியினும் அபராது சே றல்பற்றி, “வண் 

பரிப் புரவி”? யெனறாமிரன்று கொள்க. வேற்தரூநம் யாமை Cus 
தலில் வீரர்க்கு பட்கை மிகு. யென்ப, “தட்டி யன்ன காரி 
மேலோன், கொட்டது கழல கையது வேலை, சட்டயதுவுங் sal3 
ஓட்டிய, தரட்ன wip gto POSH 5b, wrPar காமினவன் பிறிழெறி 
wis Sear’? (புறத். HoT 2) என வக்கு தவன் தாரினயைப் பணிப் 

பது காண்க. “*இகழற்த லோம்புமின் புகற்சான மறவிர், கண்ணிமைப் 
பளவிர் கணமெல் கடுவிசைப், பனண்ணமை புரவிப் பண்பு பாராட். 

எல்விடைப் படரத் தோன கல்லென, பிவக்குரம். யா£றாம் கல்ல, 
தேந்துவன் போலான்றள் ஸிலங்கிலை வல!” (புறத். கட) என்ற 
பாட்டு இதனோடொத்திருத்தல் காண்க, 

௩௦௨. வெபடிய காஎக்காணியார் 
புன்புலங்கள் சூர சிறூரர்களயுடைய தலைமகனொருவன், வேர 

Again தும்பை சூப் பெ ரத போர்க்களத்நில் ஓரு வேந்தன் பக் 
woe) BCU Esto ney நின்று கடும்போர் புரிக்ரான. . வெறிபாடிய 
காமக்காணியார் அவன் போர்த் திறத்தைக் காணும் பேறு பெற்ரூர். 
அத்தலைவனுடன் குதிரைமேல் வீரரும் போர் செய்தனர். குதிரைகள் 

, விளைத்துலிட்ட மூங்கில்கள் மேலெழுவதுபோலப் போரில் சாவித்



மூலமும் உரையும் ௨௦௩ 

அள்ளிப் பாய்ந்து வென்றி விளைத்தன. அவன் போரிற்பெற்ற: பொற். 
பூக்களை அவனுடைய விறலியர் கூந்தலில் அ௮ணிர் துகொண்டனர். 
புகழ்பாடிப் பரவிய பாணர்களுக்கு அவன் ஊர்கள் பல ஈல்இணான். இப் 
பெற்றியோன் போரில் எறிந்து வீழ்த்திய களிறுகளை யெண்ணின் 
மழைக்துளியினும் பலவாயி.நந்தன., இச்காட்டு இப்பாட்டின்கண் அழ 
குறப் பாடப்பட்டுளது, 

வெடிவேய் கொள்வது போல வோடித் 
தாவு புகளறாு மாவே பூவே 
விலங்கிமை மகளிர் கூக்கற் சொண்ட 

ஈரந்தப் பல்காழ்க் கோதை சுற்றிய 
டு ஐதமை பாணி வணர்தோட்டுச் சீறிபாழ்க் 

கைவார் நரம்பின் பாணர்க் கோக்யெ 

நிரம்பா வியல்பிற் கரம்பைச் சீறூர் 

கோக்கினர்ச் செழுக்குங் காள பூக்க 

வேலி னட்ட களிறு பெயர்த் தெண்ணின் 
௧௦ விண்ஸணிவர் விசு்பின் மீனும் 

sor din லுறையு முறைபாற் ரவே. 

தீணை: அநு; துறை : குதிரைமறம். வெறிபாடிப காமக்கானியார் பாடியது. 

உரை: வேய் வெடி கொள்வது போல - வக£த்து விட்ட 
மூங்கில் மேனோக்கி யெழுவது போல? தாவுபு ஓடி உகளும் மா ~ 
பாய்ந்தோடி இரியா கின்றன குதிரைகள் ; பூ - பொற்பூச்கள் 
விளங்கிழை மகளிர் கூர்தல் சொண்ட - விள யெ அணிக 
யணிந்த விறலிபா கூக்கலை இடககொண்டன 7 நரக்தப் பல் Bip 
Garon சுறறிய - நரந்தப் பூவால் பல வடங்களாகக் தொடுக்கப் 
பட்ட மாஸ் சுற்றப்பட்ட; ஐ.தமை பாணி . மென்மையாக 
அமைக்க காளத்துக்கேற்ப வணர்கோட்டுள் சிறியாழ - வளங்கு 
கோட்டையுடைய  இறிய பாழினுடைய ; கைவார். நரம்பின் 
பாணாசகு ஓக்கிய - கைவிரலால் இசை த்கொழில் புரிய இசைக் 
கும் நரமபினா இயக பாடு தலையுடைய LIT COTTE OH GE 
கொடுக்கபபட்டன ; நிரம்பா இயவின் கரம்பைச் சீறார்-கு.றுசிய 
வழிகளையுடைய கரம்பைகள் நிறைந்து சிறிறூர்கள் ; நோக்கினர் 
செருக்கும் காளை - தனனைப் பகைத்துப் பார்க்க பகைவரைக் 
கொல்லும் காளபோல்வானாஇயெ அவன் ; ஊக் வேலின் அட்ட 
கனி.று பெயர்த்து எண்ணின் - ஊக்கம் கிளர்ந்து தன் Carp 
கொன்ற களிறுகளை ஒவ்வொன்றாக எண்ணிப் பார்க்குமிடத்து ; 
விண்ணிவர் விசும்பின் மினும் - மூலல்கள் பரற்துலவும் விசம் 9 
ஆளள விண் மின்களும்; கண் பெயல் உறையும்-குளிரம் த மழை 
சொரியும் துளிகளும்) உறையாற்றா - அளவிடற்காகா ; எ. று.
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மா உகளும்; பூ கூந்தற் கொண்ட; சீறூர் பாணர்க் கோக்கிய 
காளை அட்ட களிறு எண்ணின் மீனும் உறையும் உறையாற்று எனக் 
கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. கோதை சுற்றிய சீறியாழ் என இயையும். 
வார், வார்தல்; சுட்டுவிரற் செய்தொழில் என்பர் அடியார்க்கு ஈல்லரர்; 
இசைக் கரணம் எட்டனுள் ஒன்று. காளைபோல்வானக். காளை 
யென்றார். 

விளக்கம் ; வளைத்து விட்ட மூங்கில் சிவ்வென்று மேலெழுதல் 
போலக் குதிரையும் மேபிலழுந்து பாயும் என்றார்; பிறரும் “விட்ட 
குதிரை விசைப்பி னன்ன, விசும்பு தோப் பசங்கழைக் குன்ற காடன்”? 
(முறு்- ௭௪) என்று கூறுதல் சாண்க. சறார்க்குச் செல்வோர் ிலரர 
தலின், செல்லும் வழியும் மிகக் குறுகியிருக்குமாகலின், “*கிரம்பா 
வியவு ' எனப்பட்டது. இயவு, வழி. “*வரம்பிடை விலங்கி வழங்குதத 
கரிதாய், நிரம்பாச் செலவின் நீத்தருஞ் சிறுமிறி!” (பெருங். ௧: ௧௬: 
௩௦0௦-௧) என்று பிறரூம் கூறுவது காண்க, “நிரம்பா வியல்பின்'' என்று 
பாடமாயின், நிரம்ப விகாயாத வியல்பினையுடைய கரம்பை யென் 
இரைத்துக் கொள்க. '“நோக்கினர்ச் செகுக்கும்'” என்றதனால், நோக் 
கத்தின்கண் செஞுத்தற்குரிய பகைமைக் குறிப்புண்மை பெற்றாம்? 
“ஏள்ளுகர்ச் செகுக்குங் காளை?” (1) 95 ௨௦௨) எண வருதல் காண்க. 
அவன எறிந்ததை, கழல் தொட்மடக்து வரையிவரும் புலீ2பால், 
வேக்து வர்தூரும் வெஞ்சினக் களி£ற”' (புறம். ௧௨௭) என்பதனால், 
களிறே ஈண்டு எண்ணப்பட்டன. அட்ட களிறுகள் சிதைந்து வேறாகக் 
குவிந்து டெத்தலின், இடக்தாங் கெண்ணலாகாதென்பார், “பெயர்த் 
கெண்ணின்”' என்றும், வீழ்வன பலவாய் எண்ணலுறுவார் எண் 
ணத்தை ஈர்த்துக் கொள்ளுதலால். வீழ்ந்தவறறை எண்ண வியலா 
தென்பதற்கு “எண்ணின்'' என்றும், தொகையாக ரோக்குமிடத்து 
விண்மீன் சொகையும் மழைத்துளியின் தொகையும் உழையிடற்காகா 
என்பார், “விண்ணிவர் விசும்பின் மீனும் தண்பெய லுறையும் உறை 
யாற்று!” என்றும் கூறிஞர். 

௩௦௩. எருமைவெளியதுர் 

போர்க்களமொன்றில் தானை வீரரிடையே நிகழ்க்த நிகழ்ச்சிகளை 
ஆிறீயர் எருமைவெளியஞர் சண்டு வந்தார். அவற்றுள் ஒரு நிகழ்ச்சி 
அவர் கருத்தைக் கவர்ந்தது. வீரனெருவன், பகை வேற்நன் காண 
அவனது கடல்போன்ற தானைப் பரப்பைக் கடலைப் பிளந்தேகும் 

தோணி போலப் பிளந்து சென்று பகைவருடைய களிற்றியானை களைக் 
கொன்று எளீழ்த்தினான். களிற்றின் பிரிவாற்றாத மடப்பிடிகள் புலம்பிப் 
பிளிறின. மறுநாள் ௮வ்வீரன் படையணீயில் முன் நிற்கையில் பகைவர் 
படையிலிருந்து ஒரு காளை குதிரையொன்றின்3மல் வர்தன். 
வருகையில் அவனை வீரர் பலர் எதிர்த்து மார்பிற் புண்பட்டு வீழ்ச் 
தனர், இங்ஙனம் வென்றி மேம்பட்டு வேலை அலைத்துக்கொண்டு வரு 
பவன் தன்னை கோக்கு வருதலை அவ்வீரன் அறிந்து, “இவன் என்னப் 
பொருது வென்றி காண வருஇன்றான், வருக"! என்று மறத்தீக் ளெச 
மொழிக்தான். அதனைக் கேட்ட இச்சான்றோர் அவனது மறமாண்பை 
வியந்து இப்பாட்டினைப் பாடியுள்ளார். 

நிலம்பிறக் இடுவது போற்குளம்பு கடையூ௨ 

உள்ள மொழிக்குங் கொட்பின் மான்மேல்



மூலமும் உரையும் ௨௦0௫. 

எள்ளுரர்ச் செகுக்குங் காளை கூர்த்த 
வெர்திற லெஃக கெஞ்சுவடு விளைப்ப 

ஓஒ ஆட்டிக் காணிய வருமே கெருகை 
உரைசால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர்க் 

கரைபொரு முக்கீர்த் இமிலிற் போழ்க் தவர் 

கயந்தலை மடப்பிடி புலம்ப 
இலங்குமருப் பியானை யெறிந்த வெங்கே. 

திணையும் துறையும் அவை. எருமைவெளியறர் பாடியது. 

உரை : கிலம் பிறக்கிடுவது போல் குளம்பு கடை௫உ - 
நிலம் பின்னிடுவதுபோலக் காறகுளம்பை gor; உள்ளம் 
ஒழிக்கும் கொட்பின் மான்மேல் - காண்போர் ஊக்க கைன் 
கெடுக்கும் விரைந்த செலவினையடைய குதிரைமேல் வரும் ; 
எள்ளுகர்ச் DIGG காகா - தன்னை யிகழும் பகைவரைக் 
கொல்லும் காளையாவான் ; கூர்க வெர்இறல் எஃகம் நெளனுக 
eG fer cis ஆட்டி -டைரிய வெவ்விய வலியினையுடைய வேலால் 
எ.இர்க்கார் மார்பைச் க.த்இப் புண் செய்து அலை கதுக்கொண்டு; 
காணிய வரும் - காண்டற்கு வருகின்றான் ;) கெருநை - கேற்று 
உரைசால் கிறப்பின் வேந்தர் மூன்னர்-புகழமைக்க தலைமையிஞோ 
யுடைய வேந்தர்கள் காண; கரை பொரு முர்டீர்த் Bb) esr 
போழ்ந்து - கரையை யலைக்கும் கடலைப் பிளந்து செல்லும் 
கோணியைப்போலப் பகைவர் படையைப் பிளந்து) அவர் 
GUI, GOO மடப்பிடி புலம்ப - அவர்களுடைய மெல்லிய தலையை 
புடைய இளமையான பிடியானைகள் தகனிமையுற்று வருந்த 
இலங்கு மருப்பு யாணை எறிந்த எற்கு-விளங்குகன்ற கோட்டினை 
யுடைய களிறுகக£க் கொன்ற என் பொருட்டு; எ. று, 

குதிரை செல்லும் கடுமையால் நிலம் பின்னிட்டோடுவது போற 
லின், **ரிலம் பிறக்கிடுவ துபோல்”' என்றார். விரைந்த செலவால் காண் 
போர் மனமாகிய உள்ளமும் சிகராமை செய்யும் என்றுரைப்பாருமுளர். 
விளைத்தென்பது விளைப்பவென கின்றது. என்னொடு பொருதுவெள் றி 
காணவருகின்றான், வருக என்பான், **தாணிய வரும்”! என்றான். 
“Cas at முனனர்”?' என்றான், தங்களஞுடைய கண் முன்னே யான் செரு 
விளைப்பவும் அவர் அஞ்சி யெஇர்ஈ்திலரென பது வற்புறுத்தற்கு. கயம் 
தீலை யென்றகற்குப் பெரிய தலை யென்றுரைப்பினு மமையும். கெருரை 
வேந்தர் முன்னர், போழ்ந்து, எறிந்த எழ்கு மானமேல் காளை எஃகம் 
ஆட்டிக் காணிய வரும் என வி முடிவு செய்க, 

விளச்கம் : நிலவுலகு பிற்பட்டு நிற்ப மேலுலகு செல்வதுபோலக் 
காற் குளம்பை யூன்றி மேனோக்கப் பாப்க்தோடுவ துபோற் சேறலின், 
“சிலம் பிறக்கிடுவதுபோஸழ் குளம்பு கடையூ௨'” எவமூர், கடையூஉ - 
கடைந்து, கடவி யென்பது பொருளாயின் கடைஇ யென்று பாடமிருத் 
தில் வேண்டும்; ''ஊக்கறக் கடைஇ”! (பதிற், ௩௧) என வருதல் காண்க.



௨௦௬ புகானூது 

செகுத்து வருவானைச் “செருக்கும்!” என்றார். கூர்த்த எஃகம் என 
இயையும்; வெந்திறலென்பது இடைகிலை, விளப்ப வெனள்பதனை 
விளைத்திதன்பதன். திரிபாக்காதுவிடத்து,  கைவில் ஏந்திய எஃகம் 
எதிர்க்தார் கெஞ்சு வடுப்படுத் வர, காளையாயிஞஷன், அதத் திரித் 
துக்கொண்டு வாராகின்றான் என்பது போச்சு பொருளரகக் கொள்க, 
காணுறல், வெற்றி காண்பது. காணிய: செட்யியவெனனும் விளையெச் 
சம். உரை, புலவர் பாடும் புகழ், கரையை மோழியலக்கு ம கடற் 
திரைகளை அக்கரையினின்று செல்லும் ஜோணி போழ்து ரொல்வது 
போல, எம்முடைய தானை யாடு பொரற்கு அவனுடைய அணியணி 
யாயத் இரைத்து வந்த தாயை யான பிளந்து ன்று யார களை 
யெறிர்்2 தன் என உவமம் விரித்துரைத்துக் கொள்க, GL apa கயவு 
களியு % பெருமை”! (தொல். உரி, ௨௮) என்பதனுல் பெரிய தலை யென் 
றலும் உண்டு. கனிறு பட்டவழிப் பிடியா ஈன் புலம்பு மெனருர்; 
“யாயும், புல்லார். பிடிபுலம்பத் நன் கண் புகைத்துதே, பல் யர 
பட்ட களத்து” (புறத். க௪௨௩) என்று பிறரும் கூறுவது காண்க, 
ஈச்சினார்க்கினியர் Bars *குரிரை Adv’ யென்னும் துறைக்கு 
(தொல், புறத், ௧௭) எடுத்துக் காட்டுவர், 

  

thom, அஆரில்நீறார் 

ேந்தர் இருவர் தும்பை சூடிப் போர் உடற்றினர், போர் ரிகழுங் 
கால், களஞ்செனறு போர் பெயய3 வண்டிய மூறையரப்பெற்ற நாத் 
தலைவன் ஆங்குள்ள குிரைசளுள் விரைந்து மெல்லும் வண் 

ட 
மையுடைய குதிரையைச் சோர்து அமைத் தான இவர்மீது செல்லக் 
கழி ஓப்பர செய்துசிகொணடிழூக்தான. பகைவருடைய Qo ot Maser 
செபலை தற்றிச்செனறு நங்கள் பாசறையில உள்ள திலைவர்களைக்கண்டு, 
போர்க்கு வரும் முறையுடைய வீரர் தலைவன நமையரீநா மேற்று ஈம் 

படைவீரருட் கிறக்தோஜெருவன் எறிந்து கொன்றான்; அறு கண்டு 
அத்தலைவன், என தமையனை யெடும்மவன் எவனோ. அவு£ரயும் 
அவன் தம்பியையும் நானக் கொனறல்லது உணவு கொள் 3ோன?" 
எனறு மெடுமமொழி கூறினன; கூறியவாறே இன்று தனக்குரிய குதி 
ரையை யாராய்ந்து கொண்டிருக்கொறு "னெனத் தெரிவிதரனர். அல் 
வுரைகளைக் கேட்டிருந்த பாசறையிலுள்ளார். அவன் கூறியது இரண் 
டாகா'' தெனத் தம்முட் பேசிக்க ரண்டதகோடு அஞ்ச நடுக்கமும் 
கொண்டனர். இச்செய்சியைச் சானறோராகிய அரில்கிமார் அறிந் 
தார். அவர் அத் தான த்தலைவார மூன3ப HOE Gare goblet அவன் 
பாற சென்றார்; அவர் கேள்வியுற்றவாறே, அவண் தலக்குரிய குதிரை 
யைப் பண்ணுதற்கு விரைகுவது கண்டார்; மாற்றருடைய ஒற்றர் 
இவண் வந்து ஒற்றிக்கொண்டு தம் பாசறைக்குச் சென்றுரைத்ததும் 
அப்பாசஹைபயார். அஞ்சி நடுங்கெதும் அவறகு எடுத்துரைப்பவர், 
Brg அத்தலைவன் புகழை நிலைசரட்டும் 8ீர்மையுடையதாதலை 
பெண்ணி இப்பாட்டினேப் பாடியுள்ளார். போர் செய்யும் Cas gt 
பெயரும் தாணத்தலைவன பெயரும் கிடைத்தில. 

3கொடுங்குழை மகளி கோதை சூட்டி, 
நடுங்குபனி களை இயர் காரரி பருகி 

வளிதொழி லொழிக்கும் வண்பரிப் புரவி



ஜலமும் உரையும் ௨௦௪ 

பண்ணர்கு விரைதி நீயே கெருநை 
இ : எம்முற் றப்பியோன் றம்பியொ டொராங்கு 

காளைச் செய்குவெனம 3ரெனக் கூறிப் 

புன்வயி றருத்தலுஞ் செல்லான் பன்மான் 
கடவு மென்ப பெரிதே யத கேட்டு 

வலம்படு முரசின் வெல்ே ஈர் வேந்தன் 

50 இலங்கரும் பாசறை நடுங்கன் 

Dror argo கூறிய கெனவே. 

திணையும் துறையும் அவை. அரிரில்கிரார் பாடியது, 

உரை: கொடுசகுழை மகளிர் கோடை சூட்டி - வளத்த 
குழையணிந் க தேவியா மாலை சூட்டி மடழவிக்க ; நடுங்கு பனி 
களை இயர் நாரி பருகி - நடுககக்ைள் செய்யும் குளிரைப் 
போகமுகுற்காக காரால் வடிகஈபபட்ட கறவையுண்டு ; வளி 
தொழில் ஒழிக்கும வண்பரிப் புரவி - காற்றின் கடுமையைத் 
GOR நிகராகாமை செய்யும வளவிய செலவையுடைய 
குதிபபை; பண்ணற்கு விரைஇ நி.போக்கேற்பச சமைகத்குற்கு 
ore mu 8; கெருகை - கேற்று) என் முன் கப்பியோண 

கும்பியாடு - என் தமையவைக் கோன்றவனோடும் அவன் தம்பி 
யோடும், காளை ஐராவ்கு 9செயகூவென அமா எனச் உறி நாளை 
ஒருசேரப் பொருது அழிபபேன என்னு வளுசினம் கூறி, புன் 
வயிறு அருதக்தலும் செல்லான் - வயிய்றுப் பசிஇரச சிறிதுணவு 
ST DO உண்ணாஞனாய ); பன்மான் பெரிது கடவும் என்ப - பல 
குதிரைகளையும் பெரிதும் ஆராயனெறுன் என QO DT do. Mur ; 
அது கெட்டு- go Cornmmeor ட்டு; வலம்படு aprier 
வெல்போ£ வேக் தன் - வெற்றியுண்டாககும் முரசினையும் வெல் 
ஓம் போரையுமுடைய வேக்கனுடைய; இலங்கிரும் பாசறை - 
விளககுகன் ற பெரிய பாசழையிலுளளார் ; அவன் கூதியது 
இசண்டாகா9 தன நடுங்கின று - அவன் கூதிய வஞ்னெம் சொல் 
வேறு செயல்வேறென இரண்டாக கன் று நடுககுகன்றனர் 7 
எஃறு 

சூட்டி யென்றதரசச் கூட்டவெனத் திரிக்க, தின்னயுண்டாரீக்கு 
வெம்மை யுண்டுபண்ணுவதுபற்றிக் கள்ஞுண்டத, '-ஈடுங்குபணி 
களைஇயர் நாரரிபநகி''மயெனருர். செலவின்சண் தளராத வலியுடைமை 
தோன் 9, '*வண்பரிப் புரவி''யென்றார். அமர்செய்குவனென்ற து, அம 
ரில் கொல்வேனென்னும் குறிப்பிறறு. இருவரையும் கொன்றல்லது 
உணவு கொள்பளனேன வஞ்சினம் கூறினமை விளங்க *புன்வயிறருச் 
கீலும் செல்லான்,' என்றார், உணவினது புன்மை வயிற்றின் மேனின் 
DG புன்மை ஈண்டுச் சிறுமை மேற்று, பகைவேந்தசீ * வலம்படு 
மூரசின் வெல்போர் வேந்தன்”? என்றது இகழ்ச்சிக் குறிப்பு. ரீ சூட்டப்
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பரு விரைஇ; கடவும் என்ப; அது கேட்டுப் பாசறை, இரண்டாகா 
தென நடுங்கிள்று என வினைமுடிவு செய்க. பாசறை: ஆகுபெயர், 

விஎக்கம் : போர்க்குச் செல்லும் வீரர்க்கு ௮வர் தம் மகளிர் சாக் 

தணிக்து மாலை சூட்டி வழிவிடுவது பண்டையோர் முறை. அது விளங்க, 
₹*கொடுங்குழை மகளிர் கோதை சூட்டி?” யென்றார்; ஆகலாத்றான் 
சூட்டி யென்றது சூட்டவெனத் இரிச்சப்பட்டது. குளிர் காலத்திற் 

போர்க்குச் சேறல் தோன்ற, “நடுங்குபனி களைஇயர் காரரி'' பருகினா 

னென அறிக, காரால் வடிக்கப்படுவது பற்றிக் கள் “நாரி?! யெனப் 

பட்டது. கள் வெம்மையுடையதென்பதைச் சான்மோர், “வெப்புடைய 

மட்டு”? (புறம். ௨௪) என்பதனாலறிக விரைந்தேகுக் தொழிலில் காற் 

றுச் சிறந்ததாயினும், அதன் தொழிலினும் குதிரையின் செலவாகிய 

தொழில் மேற்படுமாறு விளங்க, “வளிதொழி லொழிக்கும் புரவி” யென் 

றும், ஓழித்தற்கு ஏது கூறுவார், வண்பரிப் புரவி'! யென்றும் கூறினர். 

இத்தகைய குதிரையைத் தேர்க்து அதன யிவர்ந்து போர்க்குச் செல் 
லக் கருதி அதச் சமைக்கின்றானாகலான், “பண்ணற்கு விரைதி 6” 
என்றார். நின் விரைவை ஒற்றிக்கண்ட ஐற்றர் வேறுகக் கருதித் தம் 

பாசறையோர்ச்கு உணர்த்தினரென்பார், “நெரு... யை ore”? 
என்றார். *இனறினிது நுகர்ந்தனமாயின் werd, wait year யிஞ்சி 

மதில்கடம் தல்லது, உண்குவ மல்லேம் புகாவெனக் கண்ணி கண்ணிய 
வயவர் பெருமகன்!” (USD Gay) sar Qi வஞ்சினம் கூறுவது மறவர் 

இயல்பாதலின். பசைவரொற்றர் இவ்வாறு கருதிக் கொண்டு சென்று 

பாசறையோர்க் குரைத்தொழிகந்தனரென்று கொள்க. வலம்படு முரசு 
என்றதற்குத் தன் முழக்கத்தாலே பகை வேக்தர் வெருவியோடடப் பண் 

wis தன்னையுடைய வேந்தர் போரைச் செய்யாமே வெற்றி தோற்று 

விக்கும் மூரசு என்று உரை கூறுதலுமுண்டு. வெல்போர் என்றதற்கு 

இதுகாறும் செட்து போர்த போர்களிலெல்லரம் வெற்றியே பெற்றுச் 

இறந்த போர் என்று உரைத்தலுமூண்டு. இவ்வகையால் போர்ப் புகழ் 

விளங்கும் பாசறை யென்பார், “இலங்கிரும் பாசறை"! யென்றார். என் 
றது, இத்துணைச் சிறந்த பகைவரும் நின் விரைவுகண்டு அஞ்சி ஈடுக் 
குறுகன்றனர் என்றவாரும். 

௩௦௫. மதுரைேளாசான் 

வேளவாசான் என்னும் பெயர் வேளாசான் என மருவிற்று.. 
மதுரையில் பார்ப்பனரிடையே வேள்வித் தொழிற்கு ஆசானாக இருக்த 

தனால் இவர் மதுரை வேளாசான் எனப்படுவாராயினர். வேள்வி 

வேள்வு எனவும் வழங்கும். **விழவும் வேள்வும் விடுச்கலொன்றின்மை 
யால்?! (வக. ௧௩௮) என்று தேவர் வழங்குவது காண்க. இவரது 
இயற்பெயர் இறர்து போயிற்று. ஒருசால் வேர்தரிடையே போர்க் 
குரிய பகைமையுணடாயிற்று.. இரு வேந்தரும் போர்க்குவேண்டும் 
படைகளைத் தொகுத்தனர். இருவரும் போர்க்கெழாவாறு தகுவன 
கூறுதற்குப் பார்ப்பானொருவன் தூதனாய்ச் சென்றான். முற்பட்ட 
வேந்தனையடைந்து தக்கது கூறி அவனது போர் வேட்கையை மாற்றி 
ஞான்... பின்பு அவனுடைய மாற்றானாகிய வேந்தனை யடைந்தான். 
அடைதற்குள், நாட்டில் போர்ப்பறை மூழங்கிற்று, தானை வீரரும் 
தொகுவாராயினர். பகைவர் மதில்கோடற்பொருட்டு ஏணிகளும் 
மதில் காத்தற்பொருட்டுச் சீப்புகளும் ஈன்கமைந்திருந்தன. தூது 
போந்த பார்ப்பான் இரவில் வேந்தனைக் கண்டு போரைக் கைவிடற்கு.



மூலமும் உரையும் ௨௦௯ 

வேண்டுவன பலவும் சுருங்கச் சொல்லி விளக்கனன. மவநீகன் உடன் 
பட்டான் ; விழுந்தது பொழுது ; ஏணியும் சப்பும் களையப்பட்டனை 
தானைவீரரைத் தத்தம் மனையேகுமாறு வேந்தன் பணித்தான். அது 
கண்ட வேளாசானுக்கு அப் பார்ப்பான் தூ தன்பால் வியப்பு மிகு த.து. 
அதனை இப்பாட்டின்உட் பொருளாக வைத்துரைத்துள்ளார். 

வயலைக் கொடியின் வாடிய மருங்குல் 
உயவ லூர்திப் பயலைப் பார்ப்பான் 
எல்லி வந்து நில்லாது புக்குச் 
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே யதற்சே 

இ ஏணியுஞ் சீப்பு மாற்றி 
மாண்வினை யானையு மணிகளைக் கனவே. 

திண: வாகை; துறை: பார்ப்பனவோகை. மதுரை வேளாசான் பாடியது; 

உரை: வயலைச் கொடியின் வாடிய மருங்குல் - வயலைச் . 
கொடிபோல வாடிய இடையிளையும்) உயவல் ஊர்இ . வருக்கத் 
கால் ஊர்ந்து செல்வதுபோலும் கடையினையும்), பயலைப் பார்ப் 
பான் - இளமையினையுமுடைய பார்ப்பான் எல்லி வந்து. 
கில்லாது புக்கு-இரவின்கண் வந்து கில்லாமல் உள்ளே செண்று; 
சொல்லிய சொல்லோ சில - சொல்லிய சொழற்களேச பலவல்ல 
சிலவே; அதற்கு - ௮துண் பயனாக; ஏணியும் இப்பும் மாஜ்தி - 
ஏணியையும் சீப்பையும் நீக்கி) வினைமாண் யானையும் மணி 
கணக்கன் - போர் பல செய்து மாட்சிமைப்பட்ட யானைகளையும் 
அவற்றின் பக்கக் த கட்டப்பட்ட மணிகளை நீக்கவிட்டனர்; 
எ.று. 

வயலைக்கொடி. இக்காலத்ேத வசலைக்கொடியென வழங்கும். 
ஊர்ந்து செல்வது களர்தி ; ஈண்டு ஈடைக்காயிற்று. இதசனக் “குந்து 
மிதித்துக் குறுகடை கொண்டு'' செல்லுதல் என்பர் பேராகரியர். 
“சொல்லிய சொல்லோ சிலவே?” என்றதனால், செய்யப்பட்டிருர்.த ஏழ்: 
பாடகெள் பலவென்பது விளங்கிற்று, மதில் கோடம் கேணியும் மதில் 
வாயிலைக் காத்தற்குச் சப்பும் கருவிகளாம். சீப்பென்றத, உள்வாயிவில் 
கதவுக்கு வலியாக நிலத்தே விழஇடும் மரம்என்பர் அடியார்க்குகல்லார். 
யானைகள் மணிகளைந்தன எனவே அவை வேந்தன் கரும் பெருங் 
களிறுகள் என்பதும்; எனைப் படை வகைகளும் கலைந்து தத்தம் இடம் 
சேர்ர்தனஎன்பதும் பெறப்படும். பார்ப்பான் வம்.து நில்லாது புக்குசீ 
சொல்லிய சொல்லோ கில; அதற்கு மாற்றிக் களைந்தன எனக் கூட்டி 
வினைமுடிவு செய்க. 

விளக்கம் 2 இது பார்ப்பன வாகையெனத் துறை வகுக்கப் 
பட்டுளது; பார்ப்பன வாகையாவது, “கேள்வியாற் சிறப்பெய்தி 
யானை ஃவேள்வியான் விறன் மிகுத்தன்று'* (ப. வெ. மா. ௮2௯) எனப்- 
படுகின்றது, இது பார்ப்பன முல்லை யென் றிருப்.பின் சீறிதாம். பார்ப்பன 
மூல்லையாவது; *'கான்மலியு ஈறுக்தெரியற் கழல் வேந்த ரிகலவிக்கு, 
"கான்மறையோ னலம் பெருகு நடுவுகிலை யுரைத்தன்று”' (பூ. வெ. tor. 
௮2௧௮) என வரும். இதன்கண் பார்ப்பான் வந்து சொல்லியசொன் 

புறம் 11-74



௨௧௪௦ புறகானூறு 

'சலவென்றும்ி,போரொழிக்ததென்றும்கூறுவது, இது பார்ப்பன முல்லை 
வாதலை. வழ்புறுத்துன்றது. வினைமாண் யானை யென்றது, போர் 
அனைில் ஈன்கு பயின்று மாட்சியுற்ற யானை யென்றவாறு. “வினை 
நவில் யானை,' “தொழில் ஈவில் யானை,” (பதிற். ௮௨, ௮௪) என்று 
சான்றோர். யானையைச் இறப்பித்தல் காண்க, “வயலைக் கொடியின் 
வாடிய மருங்குல் என்னும் புறப்பாட்டில் அந்தணன் தாதுசென் றவாறு 
கணர்க”” (தொல். அகத். ௨௬) என்றும், “இறு தூதருரை கேட்ட அகன் 

துழிஜஞையோன் Bob கண்டோர் கூறியது!” (தொல், புததக௨) 
சான்றும் ஈச்சினாக்னியர் உரைப்பறீட 

  

௩௦௯. அள்ளூர் நன்றுல்லையார் 

ஈல்விசைப்புலமை  மெல்லியலாருள் நன்முல்லையாறும் ஓருவச். 
"இவரது ஊர் அள்ளூர் என்பது. தஞ்சை மாசாட்டிலுள்ள இருவாலன் 
காட்டிற்ஞம் அள்ளரென்பது பெயரென அவ்வூர்க் கல்வெட்டு CAR. 
340, 79 21 7920) கூறுகிறது. இருமெல்வேலிக் கோயில் கல்வெட் 
டோன்றில் (3. 1.7. 46. 7, 112-498) அள்ளூர் ஒன்று காணப்படுகிறது. 
இவரும், “கொழற்றச் செழியன் பிண்ட மெல்லின் அள்ஷூர்''(அ.கம்.௪௭) 

"சான்று பாண்டியனைக் குறிதீதுள்ளார். அதலால், இவர் பாண்டிநாட்டு 
அள்ளாரினரெனச் தெளியலாம். கலைமகஜொருவன் கற்புடைய மனை 
வாளொடு இல்விருக்து ஈல்லறஞ் செய்து வருகையில் புறத்தொழுக்க 
நமூடையனானான். அதனால் அவன் மனயாட்கு வருச்சமூண்டாயி்.று. 
அவள் உடல் நலம் சூறைக்குது; மேனி ஈலமும் வாடியது. ௮௮ ஈண்ட 
கோழி அவளது வருத்தம் நிங்கற்ககன அவனக் கொடுமை கூறினாள். 
தலைமகளோ அது பொருது, '“ஈன்ஸலம் தொலைய கலமிகச் சாஅய், 
இன்னுயிர் கழியினும் உரையல், அவர் ஈமக்கு அன்னையும், அத்தலும் 
அல்லரோ?” (குறுந்.க௩)என்றாளென நன்முல்லையார் பாடுவது அவரது 

சான்றாண்மையைச் சிறப்புறக்காட்டுகின்றது. ஓரு கால் கன்முல்லையார் 
இடு சேர்ந்து நாட்டுக்குச் சென்று ஒரு மறக்குடி மகளைக் கண்டார். 
அவள் தன் குடியின் முன்னோர் புகம் நிலவ.ப் பொருது நடுகல்லாகிய து 
AOS அவர் நடுகல்லை நாடோறும் தவறுமல் வழிபாட்டு வர்தாள். 
அவ்வழிபாட்டில், அவள், தான் சாளும் விருந்தினர் வரப் பெறுதல் 
வேண்டும் என்றும், தன் கொழுநன் போரில் வென்றிபெறுக வென்றும், 
போர்செய்யும் பகைவேந்தரும் உண்டாக வேண்டுமென்றும் வேண்டிக் 
கொண்டாள். அவள் செயல் மாண்பு கண்டு வியப்புற்ற நன்முல்லையார் 
இப்பாட்டினப் பாடியுள்ளார். 

களிறுபோரக் கலங்கு கமன்முள் வேலி 
அறிறுண் கூவ லங்குடிச் சீறரர் 

ஒலிமென் கூர்ச லொண்ணுத லரிவை 
கடுகற் கைதொழுது பரவு மொடியாது 

இ. விருக்தெஇர் பெறுகதில் யானே யென்னையும் 
இஃ பவ ட வெர்குனொடு 

BOSH விழுப்பகை யெய்துக வெனவே. 

sar: அது. நுறை: முநின்முல்லை. அள்ளூர் நன்முல்லையார் பாடிய.



மூலமுல் உரையுல் ௨௧௬௪ 

உரை: களிறு போர் கலங்கும் - களிறு படிர்துழக்கக் 

கலங்கச் சேராகும்;ீ௮ரி. துண் கூவல் - உண்ணும் கீர் அரிதாகிய 

சீர் கிலையும்; மூள் கழல் வேலி அங்குடி.ச் சீறூர் - முள்காயுடைய 

கழற்கொடியாலாகிய வேலி சூழ்க்கு அழகிய குடிகளையுடைய 

சிறிய வூரில் வாழும்) ஒலிமென் கூக்குல் - ஒண்ணு தல் அரிவை - 

குழை,க்த மெல்லிய கூந்தலையும் ஒள்ளிய அ. தலையுமுடைய 

அமிவையாவாள்; ஒஓடியாது கடுகல் கைதொழுது பரவும் - 

நசஞம் தவிராமல் கடுகல்லைக் கைகூப்பிக் தொழுது வழிபடா 

நின்றாள்; விருந்கெகுர் பெறுக யான் - விருந்தினர் எ.இர்வரப் 

பேனுவேனாக யான்) என்னையும் - என் கொழுநனும்....... 24 
வேக்கஞொடு நாடுதரு விழுப்பகை எய்துக என - வேக் சீனும் 

மண்ணசையால் usr உண்டாக்கும் பெரிய போரும் உண் 
டாக என்று; எ-று. 

கலங்கும்கூவல், வேலிச் ச றூர்ளஎன நிரல்நிறையாக இயைச்க.கழஜ் 

மூன் வேவீகியனக் கடந்தவாமே கொண்டு கழற் கொடியாகிய முள்ளை 
யுடைய வேலி யென்றுரைப்பினுமமையும், ஓடியாது பரவும் என இயை 
யும். எதிர்பெறுதல் - எதிர்கொண்டோம்புதல். இல்லற மகளிர்க்கு 
நல்லறமாகலின், விருந்தெதிர் பெறுகதில் லெனவும், வேச்சனும் நாடு 
தீரும் பகையும் உண்டாவதால் கணவற்கு மறப் புகழும், விருர்தெதிர் 
பெறுதல் முதலிய அறங்கட்கு வேண்டும் பொருளும் உண்டாதலின் 
விழுப்பகை யெய்துகவெனவும் விரும்பிப் பரவினள். பகை: ஆகுபெயர். 
“மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே''(புறம்.க௧௭௨)என்றுபிறரும் 
விழைந்தவாறு காண்க. சீறூர் அரிவை, பெறுக, எய்துகவென டியா து 
பரவும் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. இல், விழைவின்கண் வக்த.து. 

விளகம் : குறதில் முல் லையாவது *“அடல்வேலாடவர்க் கன்றியும் 
அவ்வில், மடவரன் மகளிர்க்கு மறமிகுத் தன்று''(பு.வெ.மா.௮:உக)ளன 
வரும். மறக்குடி மக்கள் வாழும் ஊரா தவின்,”*அங்குடிச் €றூர்' "என்றும் 
நடுகல்லைத் தெய்வமாகக் கருதி வழிபடுதல் மரபாதலீன், “நடுகல் கை 

தொழுது ஓடியாது பரவும்'' என்றும் கூறினார். ““அடும்புகழ் பாடி. யமு 
தழுது கோனா, இடும்பையுள் வை௫ற் றநிருக்த--கடும்போடு, கைவண் 
குருசில்கற் கைதொழுஉச் செல்பாண, தெய்வமாய் கின்றான் இசைக்கு??" 
(பு.வெ. மா. ௧0௦௨௧௩) என்று பிறருங் கூறுதல் காண்க, “*கற்புங் சாம 
மம் ஈம்பாலொழுக்கமும், மெல்லியற் பொறையும் நிறையும் வல்லிதின், 
விருந்துபுறச் தருதலும் சுற்ற மோம்பலும், பிறவு மன்ன கழவோண் 
மாண்புகள்'” (தொல். கற். ௧௧) என்று ஆரியர் கூறுதலின், “*விருக் 
தெதிர் பெறுகதில் யானே”' என விருந்தோம்பல் விதந்து கூறப்பட் 
டது, பகையை வேறலால் காடும் செல்வமும் பெறப்படுதலால், நாடு 

தரு விழுப்பகை'' யென்றார். எஞ்சா மண்ணசைகொண்டு செய்யும் 
வஞ்சிப் போர் காடுகரு பகையெனப்படுகிற து. மறக்குடி மகளின் 
செயலை வியந்து கண்டோர் கூறியது. எட்டில் இதன் அடியில் **இது 
சண்டோர் கூற்று!” என்றொரு குறிப்புக் காணப்படுகிறது. இப் பாட்டு 
இடையே சிதைநர்துளது.



௨௪௨ புற்கானூறு 

௩௦௭. களிற்றுடனிலை 

ஒரு போர்க்களத்தில் ஒரு வீரன் பகைவர் யானைகளையெறிந்து 
தானும் இடம் பெயர்ந்து இனிதியங்காதவாறு புண்பட்டு நின்றான். 

அக்கிலையினும் தன்னைத் தாக்க வந்த களிற்றைக் கொன்று தன்வேந்தன் 

பொருட்டு உயிரை விட்டான். இங்ஙனம் தானெறிந்தகளிற்£ோடு ஒரு 

வீரன் தானும் உடன் pag மாண்டானாயின் அச்செயல் கணிற் 

றுடனிலை யெனப்படும். தன் பொருட்டு உயிர்கொடுத்த வீரனது 

வீழ்ச்சியை வேந்தன் கண்டான். வீழ்ர்த வீரர் பலரும் பெரும் புகழ் 

நிறுவீ வீறுபெறுவது. அவற்குப் பேரின்பம் தந்தது, இக்களத்தில் 

தானும் பொருது உயிர்கொடுத்துப் புகம்பெறுவஅினும் சிறந்தது பிறி 

தொன்றும் இல்லையெனவும், இது புலவர் பாடும் புகழ் விளைக்கும்; அப் 

புகும் பெறலரிதெனவும் எண்ணின்; எழுச்சி மிக்குக் கடும்போர் 
உடற்றிக் காண்போர் கையற்றினைய வீழ்ர்து பெருமை பெற்றான். 
அவன் செயல் இப்பாட்டில் குறிக்கப்படுகிறது. 

ஆசா கெந்தை யண்டுளன் கொல்லோ 

குன்றத் தன்ன களிற்றொடு பட்டோன் 

வம்பலன் போலக் தோன்று முதுக்காண் 
வேனல் வரியணில் வாலத் தன்ன 

ட கான வூஇன் கழன்றுகு முதுவீ 

அரியல் வான்குழற் சுரியற் றங்க 
நீரும் புல்லும் மீயா துமணர் 

யாருமி லொருசிறை முடத்்கொடு துறந்த 

வாழா வான்பக டேய்ப்பச் தெறுவர் 

௧௦ பேருயிர் கொள்ளு மாதோ வறுகண்டு 
வெஞ்சின யானை வேந்தனு மிக்களத் 
தெஞ்சலிற் சிறச்சது பிற்தொன் நில்லெனப் 

பண்கொளற் கருமை கோக்கி 

கெஞ்சற வீழ்க்த புரைமை யோனே. 
திணை: தும்பை துறை: களிற்றுடனிலை........... ௨ 

உரை ; ஆசார கெட்சை யாண்டுளன் கொல்லோ-எமக்குப் 

பற்றுகிய எம தலைவன் எவ்விடததேகே யுள்ளானோ; குன்றத் 

கன்ன களிறறொடு பட்டோன - மலைபோன்ற களிற்றை யெறிந்து 
BP YS அவன் இறங்கான்; வம்பலன போலக் கோன்றும - 

அயலா ன்போலச் தோனறுகினறான;  உதுக்காண் - அங்கே 

அவனைப் பார்) வேனல் - வேனிற காலத்தில்; வரி யணில் cures 

தன்ன - வரிகளையுடைய அணிலினது வாலைப்போன்ற; கான 

ஊனெ கழன்றுகு முதுவி அரியல் - காட்டிடகது ஊகம் புல்லி 
ah aor in உதிர்ந்த பழைய பூ அரியரியாகக் இரண்டவை; வான் 
குழல் «fluo இங்க - பெரிய அகலைமயிரிடததுச் சுருள்களில்
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SOG Sore; நீரும், புல்லும் ஈயாது - நீரையும் புல்லையும் 

கொடாமல்; உமணர்-உப்பு வாணிகரால்; யாரும் இல் ஒரு சிறை- 
யாருமில்லா ததோரிடத்ேத; முடக்கொடு துறக்க வாழா வான் 
பகடு ஏய்ப்ப - முடமபட்டகனால் கைவிடப்பட்ட வாழும் இற 
னில்லா க பெரிய எருதுபோல; தெனுவர் பேஞயிர் கொள்ளும் - 

பளைவருடைய மிக்க உயிர்களைக் கவர்வான்; அது கண்டு - அச் 
செயலைக் எண்டு; வெளுசின யானை வேக்தனும் - வெவ்விய 
சின கையுடைய' வேந்தனும்; இச்களத்து எஞ்சலில் சிறந்தது 
பிறிது ஒன்று இல்லென - இக்கள த்தில் இற.த்தலினும் சிறந்த 
செயலொனது வேதியரதும் இல்லையென்று கருஇயும்; பண் 

கொள ற்கு ௮ருமை நோக்கி . புலவர் பாடும் பாட்டை வேறு 

வகையால் பெறுகலின் அருமை நோக்கியும்; கெஞ்சற வீழ்ம் த 

புரைமையோன் - தனனுமிர்மேல் ஆசையின்றி வீழ்க்து பெருமை 
யுடையனாயினஞன்; எ அறு. ’ 

பட்டோன், முதுவியரியல் சுரியலில் தங்குதலால், உதுக்காண், 
வம்பலன்போலத் தோன்றும் ; வான்பகடேய்ப்பத் தெறுவர் பேருயிர் 
கொள்ளும் ; ௮த கண்டு வேர்.ரனும் இல்லெனவும் கேரக்இயும் வீழ்க்த , 
புரைமையோன் ; ஆசா கெரீரை யாண்டுளன் கொல்லோ என மாறிக் 
கூட்டி வினை முடிவு செய்க. உமணரால் துறக்கப்பட்ட வான்பகடு 

_ தான் இருக்கும் சூழலில் எத்தகைய புல் இடைப்பினும் அதனை யுண் 
டாழித்தல் போல இவனும் முன்னைச் சூழகின்ற பகைவர் எத்துளைப் 

பெரியரானும் அவரைக் கொன்று மேம்பட்டானெள்பார். வான்பக 
டேய்ப்பத் தெறுவர் பேருயிர் கொள்ளும்”? என்றார். பேருயிர், தன்ன 
யொப்பாரும் மிக்காருமாயெ பகைவருயிர். உமணர் பகட்டைத் துறந்த 

திற்குச் காரணம் கூறுவார், “முடத்தொடு!! என்றார். ஓடு, ஆனுருபின் 
பாருட்டு, வாழா வான் பகடென்றது, தன் சூழலிற்பட்டவை 

யொஜிச்தபின் பகடி இறப்பது போலத் தன்னை யெதிர்ந்தவர் பட்டபின் 
சானும் பட்டான் என்பது ஏய்துவித்தது, முடத்தெரீடு துறந்த 
பகடென்ற உவமையாற்றலால் தளிரொடுபட்ட. இவனும் புண்பட்டு 
நின்று தெறுவர் பேருயிர் கொண்டானென்றறிக. இன்னோரன்ன அரிய 
செயல் புலவர் பாடும் புகம்க்குரிமையும் அருமையும் உடைய தாதலின், 

“பண்கொளற் கருமை Carta” யென்றார். தன்னெஞ்சைத்தனக் 
காக்காது தன்பொருப்ூ டுயீர்கொடுத்தானுக்காக்கி விழ்ந்தகனால், 
“கெஞ்சற வீம்ர்த'” என்றும், அகணுல் ஏனை வேந்தர் பலரினும் உயர்வு 
பெறுவதுபற்றி, “புரைமையோன்"'என்றும் கூறினார்.வீழ்ந்த வென்னும் 
பெயரெச்சம் காரணப்பொருட்டு,அக்கவினை விகாரத்தா ற்றொக்க து. 

விளக்கம் : களிற்றுடனிலையாவது “*ஒளிற்றெஃகம் படவீழ்க்த, 
களிற்றின்கீழ்க் கண்படுத் தின்று?” (பு.வெ. மா. ௭:௨0) என வரும். 
“தானை யானை”! (தொல். புறத். ௧௪) என்ற சூத்திரத்துக் “களிறெறிக் 
தெதிர்ந்தோர் பாடு” என்றதற்கு இளம்பூரணர் இதனை யெடுத்துக் 
காட்டுவர், களிற்றின்&ம் வீழ்ந்து உருச் சிதைந்து போனமையின், 
*வம்பலன் போலத் தோன்றும்'” என்றார். ஏனைக் காலத்தாயின் மழை 
யாலும் பனியாலும் நனைந்து மயிர் படிந்து வேறுபடத் தோன்றுவது 
பற்றி, வேனில் காலத்துத் தோன்றும் ௮ணில் வால் ஊகம் பூவுக்கு



ase புறகானூது 

உவமம் கூறப்பட்ச£து. வால், வாலமெனா அூந்தது. சுரீயல், சுருண்ட 
தலை மயிர், 

moo. கோவூர் கிழார் 

கோவூர் தொண்டைகாட்டு ஊர்களுள் ஒன்று. இப்போது as 

செங்கற்பட்டு urkrgd aorg Gerper samGeref, Carper 

குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் மூ.தலிய முடிவேந்தர்களைப் 

பாடிச் சிறப்புப்பெற்றஇவர், நார் மன்னன் ஒருவனுக்கும் பெருவேச்த 

ஜனொருவனுக்கும் நடந்த போரொன்றைக் கண்டார். றார் மன்னன் 

காவூர்கிழார்பால் பேரன்பும் பெருமதிப்பும் உடையன தலோடு போர் 

புரிவதிலும் பேராண்மை பெற்றவன். அவன் பெயர் தெரிச்தில.து. 

அப்போரில் பெருவேக்தன் குன்றுபோ ஐுயர்ந்த களிறொன்றின் 
மேலிருந்து போர் செய்யச் றாரரசன் நிலத்தில் கின்று போரிட்டான். , 

இருவரும் வேற்போர் பொருத காலையில் றார் மன்னன் தன் வேலைச் 

சனந்தெறிந்தான்; அது சென்று களிற்றின் நெற்றியிற் பாய்ந்து 

ஊடுருவி யழுர்திற்று, உடனே. அவ்வேர்சுள் சன் வேலைச் சீறூர் 
மன்னன்மேல் எறிய, அஃது அவன் மார்பிற்பட்டுத் தைத்துது, அவன் 

அதனைத் சன் கையிலேந்திப் பெருவேர்தன் யானையை os area, 
அவ் யானைகள் அஞ்சிப் புறங்கொடுத்தோடின. இதச் கண்டு 

, மகிழ்ச்சி மிக்க கோவூர்கிழார் அச் றூர் மன்னனுடைய பாணஜுக்கு 
அவன் மனையோள் கூறும் கூற்றில் வைத்துக் கூறுவாராம் இப் 
பாட்டினைப் பாடியுள்ளார். 

பொன்வார்ந் சன்ன புரியடங்கு ஈரம்பின் 
மின்னேர் பச்சை மிஞிற்றுக்குரற் சீறியாழ் 

நன்மை நிறைந்த நயவரு பாண 
றார் மன்னன் சிறியிலை யெஃகம் 

இ வேந்தூர் யானை யேந்துமுகத் ததுவே ; 

வேந்துடன் றெறிந்த வேலே யென்னை 

சாந்தா ரகல முளங்கறிந் தன்றே 
உளங்தழி சுடர்ப்படை. யேக்திரம் பெருவிறல் 

ஓச்சினன் றுரந்த காலை மற்றவன் 
௧௦ புன்றலை மடப்பிடி காணக் 

குஞ்சர மெல்லாம் புறக்கொடுக் தன3வ 

நின: வாகை. துறை; முதின்முல்லே. கோவூர்கிழார் பாடியது. 

உரை : பொன் வாசக்கனன புரியடங்கு ஈரம்பின் - போத் 
கம்பியின் யொத்கு முறுக்கடங்கன நஈரம்பினையும்; மின் கேச 
பச்சை - மின்னலைப்பேசலும் தோலவினையும்; Helm oe சூரல் - 

வண்டிசைபோலும் இசையினையுமுடைய; சிறி யாழ் கண்மை 
நிறைக்கு நயவரு பாண - சிறிய யாழை இசைக்கும் புலமை 
Genes கேட்டார் கெள்சில் விருப்பம் எழுவிக்கும் பாணனே;
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சீறார் கன்னன் சிறியிலை எஃகம் - சிறிய ஊரையுடைய சிற்றர௪ 
னது சிறிவு இலையையுடைய வேல்; வேந்தூர் யானை ஏந்து முகச் 
தது - பெருவேந்தன் ஊர்ந்துவந்த யானையின் உயர்ந்த து.க. 
லிழ். றைத்து அ,கன்கண்ணே புழுந்இக் கடந்தது? Cove gh 
உடன்று எறிந்த வேல் - பெருவேக்தன் சினக்தெறிக்து வேல்,” 
என்னை சாந்தார் அகலம் உளம் கழிந்தன்று - என்னிறைவு 
னுடைய சாக்கணிஈத மார்பிற்றைத்து உருவிச்சென்றது; உளன் 
கழி சுடச்ப்படை யேந்தி - மார்பினுள் உருவிய ஓளிவிளங்கும். 
€வலைப் பிடுங்கிக் கையிலேக்இ; ஈம் பெருவிறல் - நம்முடைய மிக்க. 
ANIM F SUCH தலைவன்; ஓசசினன் துரந்த காலை - ஓக்டச் 
இசலுத்இயவிட த்து; மற்றவன் குஞள்சாமெல்லாம் - பசைவனாண 

பெருவேக்கனுடைய அசனளிறுகளெல்லாம்; புன்றலை மடப்பிடி. 

காண - புல்லிய கலையையுடைய இளமையான பிடி யானைகள் 

கண்டு காணுமாறு; புறக்கொடுக்கன . பின்னிட்டு HOGA 

Curmer; ot - 1. 

பாண” எஃகம் முகத்தது) வேல் தழிர்தன்று; ஏந்தி ஓச்சினன்- 
ரந்த காலை, குஞ்சரமெல்லாம் பிடி. காணப் புறக் கொடுத்தன என 
வினைமூடிவு செய்க. சறூர் மன்னன் எஃகம், பேரூர் வேந்தன் யானை 
wer நெற்றியில் பிடுங்கவாராதபடு. அழுந்திய தென்றதற்கு “ஏந்து 
மூகத்தது”' எனவும், வேர்தன் வேல் எளிதிற் பிடுங்கி எறியும் அளவின் 
மார்பிழ். சென்ற தென்றற்கு **உளங்கழிந்தன்'' றெனவும் கூறினாரீ, 
களிறுகளின் புறக்கொடை பிடியானைகட்கு கரணம் விளைத்ததென் 
அதனால் வேந்தன்பட்ட இளிவரவு சொல்லவேண்டாதாயிற்று, என்னை 
யென்றும் ஈம் பெருவிறல் என்றும் கூறியதனால், இக்கூற்று மனையோஸ்: 
கூற்றுமென வுணர்க. இன்றேல் மூதின் முல்லை யாகாமை யறிக. 

விளக்கம் : மூதின்முல்லையாவது, **அடல்வே லாடவர்க் கன்றிய 
மவ்வில், மடவரன் மகளிர்க்கு மறமிகுத் தன்று”? (பு. வெ. மா. ௮:௨௧] 
என வரும். சீறூர் மன்னன் எனப்பட்டவன் தன் கணவன் என்பது. 
தோன்ற, “என்னை?! என்றும், “நம் பெருவிறல்'” என்றும் ஆச்வ 
டைமை விளங்கக் கூறினாள். இக் கூற்றில் Card 5 Mr 0 5.5 வேல், 
தன் கணவன் மார்புளங் கழியச் சென்றது கூறுங்கால் அவல வுணர் 
வின்றி மறவுணர்வே மிக்கு நிற்பச் கூறுவது மனையோளது மற நிலையை 
எடுத்துக் காட்டுகிறது. நேர் நின்று எறிர் இருப்பானாயின், வேந்தன் 
shag ஒருதலை யென்பது “வேர்துடன்றெறிர்த வேல்"! என்றுரீ. 
உடன்றெறிர்த வேல் என் றதனால் வேல்பட்டு யான வீழ்ர்ததென்றும், 
எனவே வேந்தன் சினந்து தன்வேலைச் செலுத்தினனென்றும், அது 
தானும் மார்பில்கெடிது செல்லாது, சீறூர் மன்னனால் வாங்க மீள 
மாழ்றார்மேல் எறியப்பட்டதென்றங்கு, *உளங்கழி சுடர்ப்படையே்இ 
ஐச்சினன்'' என்றும் கூறினாள். வேர்தூரும் பேரியானை வீழ்ந்தது 
சண்ட ஏனைக் களிறுகள் அஞ்டப் பு௰க்கொடுத்தோடினவென்றும், ௮. 
சுண்டு மடப்பிடிகள் காணினவென்றும் கூறியது மறக்குடி. மகளின் மற 
மாண்பைச் சிழப்பித்து நிற்கறது.
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௩௦௯. மதுரை இளங்கண்ணிக் கோசிகளர் 

இளங்கண்ணி யென்பது இவரின் த்ைத பெயர். முடத்தாமக் 
கண்ணியார், புல்லாளங் கண்ணியார் எனச் சான்றோர். பலர். இரும் 
திருத்தல்போல இளங்கண்ணியார் என்றொருவர் இருந்துள்ளார். இவர் 
தந்தை சிறப்புடைய சான்றோரன்மையால், இளங்கண்ணியாரென்று 
கூறப்படாது இளங்கண்ணி யென்றே கூறப்பட்டனர்போலும். இவர்க 
குப் போர் வீரரது மறம் பாடுவதில் பெருவிருப்புண்டு. இவர் பாடின 
வாகப் பல பாட்டுக்கள் இடைத்திலவாயினும் இல்வொரு பாட்டே 
போதிய சான்றாகிறது, ஒருவீரன் போரிற் பகைவர் பலரையும் களிறு 
கள் பலவற்றையும் கொன்று குவிப்பதனால் மட்டில் சிறப்புடையனாத' 
வில்லை? அது வீரர் பலர்க்கும் பொதுவாயமைந்த செயலே; தன் 
போர் ஈலத்தால் கேட்ட பகைவர் உள்ளத்தே உட்குண்டாமாறு 
மேம்படும் ஒளியைப் பெறுவதே சீரிதாம் என்று இப்பாட்டில் விதக் 
தோதுவது, இவர், அறத்தாற்றிற் போராற்றிப் புகழ் பெறும் மறவர் 
றத்தை நஈயப்பவரென்ற நலத்தை காமறிய விளக்குகின்் றது, 

அரும்பு முகஞ் சிதைய நாறியொன்னார் 
இருஞ்சமங் கடத்த லேனோர்ககு மெளீதே, 
நல்லரா வுறையும் புற்றம் போலவும் 
கொல்லேறு திரிதரு மன்றம் போலவும் 

இ மாற்றருர் துப்பின் மாற்றோர் பாசறை 
உளனென வெரூ௨ மோரொளி 

வலஞுயர் நெடுவே லென்னைகண் ணதுவே. 

திணை: தும்பை* துறை: நூழிலாட்டு. மதுரை இளங்கண்ணிக் கோசிகளர் 
ஆடியது. 

உரை: இரும்பு முகம் சிதைய ஒன்னார் நூறி - இரும்பா 

லாகிய வேல் வாள் முதலிய படைகள் வாய்மடிந்து ஒடியும்படி 
யாகப் பகைவரைக் கொன்று; அருஞ்சமம் கடத்தல் - அவரது 
கட,த்.தற்கரியத போரை வனஞுசியாது செய்து வெல்லு தல்; 

ஏஹணனோரக்கும எளிது - ஏனை வீரர் எல்லாருக்கும் எளிதாகும்; 
கல்லரா உறையும் புற்றம போலவும் - கல்லபாம்பு னாழும் புற்றுப் 

போலவும) கொல்லேறு கிரிகரும மனறம் போலவம-கண்டாரைக் 
கொல்லும் ஆனேறு தஇரியும் மன்றுவெளி போலவும்; மாற் 
திரும் துப்பின் மாற்றோ - கெடுதற்கரிய வலியினையுடைய 
பகைவர்; பாசறை உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி - பாறைக் 

- கண்ணே உள்ளான் எனக் கேட்டு கெஞ்சு நடுங்கு தற்கே துவாயே 

சிறக்க கோர் ஒளியானது; வலன் உயர் நெடுவேல் என்னை 
கண்ணகதே - வெற்இபால் உயர்க்த நெடிய வேலையுடைய என் 
கலைவன் rod wor gi; எ. று, 

என்னை கண்ணதே என எடுத்தோதுதலின் ஏகாரம் தேற்றம். மன் 
௮ம், கொல்லேறு தழுவுத.ற்கு ஆயர் சமைக்கும் பொரதுவிடம். ஓளியா



மூலமும் உரையும் . உள்ள 

ag “grat உளனாய காலத்து மிக்குத் தோன்றுகலுடைமை” என்பர் 

பரிமேலழகர்; '*“ஓனி ஒருவம்குள்ள வெறுக்கை”! (குறள். ௪௭௧)என்பர் 

இருவள்ளுவர். கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிது ; ஓளி என்னை கண்ணதே 

என வினளைமூடிவு செய்க. 

விளக்கம்; இரும்பென்றது ஆகுபெயரான் அதனாற் செய்யப் 

பட்ட வேல், வாள் முதலிய படைகளைக் குறித்து கின்றது. ஐன்னார் 
அருஞ்சமம் என்றது, ஓன்னூர் செய்யும் வெல்லுதுற்கரிய கடும்போர் 
என்பதுணர கின்றது. ஏனோர், ஒளியில்லாத ஏனை மறவரீ. வலிமிக்க 
போர்விலங்குக்கும் ஒளியில்லாத போர் மறவர்க்கும் வேறுபாடின்மை 
யின், விலங்குபோலப் பொருது வேறல் மக்களாகிய மறவர்க்கு எளி 
தென்றது, வலியும் வெற்றியும் உடையறாதலோடு மாற்றார் தன் 
னுண்மை கேட்ட துணையானே அஞ்சி நடுங்கத்சக்க சிறப்புடையனாதல் 
அரிதென்பது வற்புறுத்தற்கு, இச்சிறப்பு ஒளியெனப்படுகற து. ஒடுங்கி 
பிருக்குங்கால் உளதாகும் ஒளிக்குப் பாம்புறையும் பும்றும், போரெ 
ர்ந்து கிற்க வுளதாகும் ஒளிக்குக் கொல்லேறு திரியும் மன்றமும் 
உவமமாயின. “*வரிமிடற்றரவுறை புற்றத்தற்றே நாளும், புரவலர் புன் 
கண் நோக்காது இரவலர்க் கருகாதியும் வண்மை, உரைசால் நெடுந் 
தகை யோம்பு சூரே'! (புறம். ௩௨௨௯) எனச் சான்றோர் கூறுவது 
காண்க. கொல்லேறு இறிபும் மன்றம் அச்சந்தரும் தன்மைத் தென் 
பதை, 4கொள்வாரைக் கொள்வாரைக் கோட்டுவாய்ச் சாக்குத்திக் 
கொள்வார்ப் பெரு அச் குரூ௨ச் செடல் காணிகா, செயிரிற் குறை 
காளாற்பின் சென்று நாடி, உயிருண்ணுங் கூற்றமும் போன்ம்'* (கலி 
௧௦௫) என்பதலைறியலாம். நூமிலாட்டாவது, ''களங்கழுமிய படை 
உளங்கழிர்கது வேல்பறித் தோச் இன்று”? (பு,வெ, மா. எ, கன) என 
வரும்; இப்பாட்டு நாறிலாட்டின் விளைவாகப் பிறந்த ஐனி யுணர்த் 
தீலின், நாழிலாட்டெனப்பட்டதெனக் கொள்க. 

௩௧௦. பொன்றுடியார 

வேர்தரிருவர் தும்பை சூடிப் போருடற்றிறராக, அப்போரில் 
முன்னாளில் கடுஞ்சமர் புரிர்து வீழ்ர்த பெருவீரஜெருவனுடைய மகன் 
பளைவர் களிறுகள் பலவற்றைக் கொன்றான். அக்காலை, பகைவர் 
எறிந்த அம்பொன்று அவன் மார்பில் பாய்ந்து தைத்துக்கொண்டது. 
ஆயினும் அவன் அதனைப் பொருட்படுத்தாது மேலும் போரை நடத்தி 
முடிவில் தன் கைக்கொண்ட கேடகம் &ீழ்ப்பட அதன் மேல் வீழ்ச் 
தான். அதனைக் கண்ட தாய், அவனது பிள்ளைப்பருவ கிலைமையை 
கினைந்து வருக்இனாள். சிறிதுபா இல், மறக்குடி, மகளாகிய அவள் தன் 
மனத்தைத் தேற்றி, மனமே, இவன் பிள்ளைப் பருவத்தில் வள்ளத் 
தில், பாலேக்கி யுண்பித்தபோது உண்ணாசைக்கண்டு சிறு கோலை 
யெடுத்து ஓச்சின காலையில் ஈம்மைக்கண்டு அஞ்ினான்; இப்போது, 
இவன் முன்னாள் போரில் வீழ்த்த பெருவீரற்கு மகனா தற்கேற்ப, பல 
களிறுகளைக் கொன்றகனோடு அமையானாய், தன் கேடகம் Siblings 
தான் அதன்மேல் வீழ்ந்து கடச்சின்றான்; இடையே தன் மார்பிற் புண் 
ணில் பகைவர் எய்த அம்பொன்று தைத்திருப்பதைக் காட்டியபோது 
யான் இதனைக் கருதிற்றிலேன் என்டின்றான்! இவன் மறம் இருந்தவா 
றென்ன?!!' எனத் தனக்குள் Guig கூறிக்கோண்டாள். இதனை 
௩ம் சான்றோராகிய பொன்முடியார் இப்பாட்டினுள் அழகுறப் பாடி. 
யுள்ளார்.



Re cy] MOT SBT 

பால்கொண்டு மடுப்பவு முண்ணா னாகலீற் 
செறா௮ தோச்சிய சறுகோ லஞ்சியொ 
டுயவொடு வருந்து மனனே யினியே. 
புகர்ரிறங் கொண்ட களிறட் டானான் 

இ முன்னாள் வீழ்ந்த வுரவோர் மகனே 
உன்னிலெ னென்னும் புண்ணொன் ம்பு 
மானுளை யன்ன குடுமித் 
“தோன்மிசைக் இடந்த புல்வண லோனே. 

திணையும் துறையு மலை, பொன்முடியார் பாடியது 

உரை: பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணானாசலின்-முன்டி 
இளமைக் காலத்தில் வள்ள த்தில் பாலை யேற்இக் கைமால் 
இவனைப் பற்றிக்கொண்டு வாயில்வை தது உண்பிக்கவும் உண்ணா 
ளுகனே; செறா௮து ஓச்சிய றுகோல் அுளாசியொடு-உள்ள தீதே 
சனவாமல் புறத்தே எனந்காற்போல யான் கையில் கொண்டு 

guia AMCs Hse அளுசியுண்டவனான இவன் பொருட்டு; 
உயகொடு வருக்தும் மனனே - சகவலைகொண்டு வருந்துகின்ற 
மனமே: இனி-இப்பொழுது; முன்னாள் வீழ்க்க உரவோர் மகன் - 
மூன்னை காளில் பகைவரோடு புகழுண்டாகப் பொருது வீழ்க்க 

ஊலியுடையோருக்குப் பு. கல்வனா தற்கேற்ப இனி - இப்பொழுது; 

புகாகிறள் கொண்ட களிறட்டானான் - புன்ளிபொருர் இய அகலை 

புடை யானைகளைக் கொன்றும் அமையானாய்)' புண்ணொனறு 

அம்பு உன்னிலென் என்னும்-இடையே மார்பிற் புண்ணிட கத்துத் 
கத்துக்கொண்டு கிற்கும அம்பைக் சாட்டிய வழி யான் இதளை 

யறியேன் என்று சொல்லாகிற்கன்றான்; மான் உளை, யன்ன 
சூடுமீ - கு௮இிரையின் உளைமயிரபேசலும் குடுமியுடனே; Care 

மிசைக் கிடந்த புல்லணலோன் - கேடகம் மேப்பட ௮.கன்லேல் 
of ip gu கடக்கும் புல்லிய தாடியையுடையான்; எ-று. 

மனனே, உரவோர் மகன், களிறட்டானான் கிடந்த புல்லண 
லோன், அம்பு உன்னிலென் என்னும் எனக் கூட்டி வினைமுடிபு செய்க. 
weer வீழ்ந்து இடந்தமை கண்டு வருந்தும் நெஞ்சிற்குக் கூறுதலின், 
*உயவொடு வருந்தும் மனனே”! என்றான். அஞ்சுதல் உடையானை 
“:அஞ்ி'' யென்றாள். சிறு கோலஞ்சி யென்ற நினைவால் வருக்துன் 
னை) அவன் இப்பொழுது அம்பு .உன்னிலனென்லும் ; அதனால் 
வருந்துதல் ஒழிக என்பதாம். : 

: விளக்கம்: பாலைஃவள்ளத்திற் கொண்டு மகன் வாயில் வைத்துண் 
பித்த காலையில், அவன் விளையாட்டு விருப்பால் பயயெறியாது “(றுக் 
கவும், அவ்விருப்பத்தை மாற்றிப் பகிர வுண்டல் வேண்டும் காதலால் 
சிறு கோல் கொண்டு அச்சுறுத்தும் தாய்மைப் பண்பை, “ure 
கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணா னாகலின்; செறு௮ தோச்சிய சிறுகோல்?” 
என்றுர். தாயின் செயலில் செம்றமின்மை தோன்ற, *செறுஅதோச்
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Gu” எனப்பட்டது. கொல்லுதலுடையானைக் கொல்லீ யென்பது 
போல அஞ்சுதலுடையானை அஞ்சியெனப் பெயர் கொடுத்தார். 
செறாஅ௮ச் சறுகோற் கஞ்செயவன் இன்று பகைவர் மார்பிலெறிந்த ௮ம் 
யாகிய வெய்ய கோம்கு அஞ்சாது “புண்ணொன்றம்பு உன்னிலென் 
சன்னும்'” என வியர்து கூறியவாறு, முூன்னானில் பொருது of spb 

சந்தையரும் தன்னையரும் ஆயெ சான்றோரை உரவோர்”! என்றான். 
“மானுளை யன்ன குடுமிப் புல்லணலோன்'” என்றது பிள்ளைமைச் 
செவ்வி மூற்றவும் நீங்காமை யுணரநின்றது. உன்னிலன் என்றும் பாட. 
Cor nur Qui @- ் 

௩௩௧௧. ஒளனையார் 

பலர்க்கும் பலவகையிலும் பேருதவி புரிக்தொழுகிய பெருவீர 
வனொருவன் போரொன்றில் கடுஞ்சமர்புரிக்து மேம்பட்டான். அவன்' 
உதவி பெற்றவர் பலர் போர்க்களத்தே யிருக்தனர். அவனைப் பகைவர் 
இறத்து சீரார் பலர் தம்முடைய பீடைகளையெறிந்து தாக்கினர், அவர் 
அனைவருடைய படைகளையும் அப்பெருவீரன் தன ஒரு கேடகத்தையே 
கொண்டு தடுத்து வென்றான். கண் சிவந்து இீப்பொறி பறக்க வேறே 
துணை வேண்டாது அவன் ஒருவனே வென்று மாண்புறும் சிறப்பைக் 
கண்டாச். ஒளவையார். அக்காட்சியால் அவர் உள்ளத்தே உவகை 
மிகுந்து இப்பாட்டுருவில் வெளிவருவதாயிற்று. 

களர்ப்படு கூவற் ரோண்டி நாளும் 
புலைத்தி கழீஇய தாவெள் ளறுவை 
சாதெரு மறுகின் மாசுண விருந்து 
பலர்குறை செய்த மலர்தா ரண்ணற் 

நி கொருவரு மில்லை மாதோ செருவத்துச் 
சிறப்புடைச் செங்கண் புகையவோர் 
தோல்கொண்டு மறைக்குஞ் சால்புடை யோனே. 

தினை: அது; துறை: பாண்பாட்டு. ஒளலையார் பாடி பது. 
உரை: களர்ப்படு கூவல் கோண்டி-களர் கிலக்துண்டாகிய 

கூவலைக கோண்டி) நாளும் புலைக்இ கழீஇய தா வெள்ளுவை.- 
நாடோறும் வண்ணுக்கஇ துவைத்து வெளுகக தூய வெள்ளிய 
ஆசை? சாது எரு மறுகின் மாசண இருந்து - எருப்பொடி, 
பரக்க கருவில் எழும் அழுக்குப்படிய இருந்து; பலர் குறை 
இசய் த - பலர்க்கும் இன நியமையா ௧ செயல்கள£ச் செய்து தவிய/; 
00" தாச அண்ணற்கு - பூக்களால கொடுக்கப்பட்ட மாலையை 
அணிக் க இத் தலைவனுக்கு; செருவத்து ஒருவரும் இல்லை - 
போர்க்கள, தஇல் துணையாக ஒருவரும் இல்லை; இறப்புடைச் 
௫சங்கண புகைய - சிறப்புடைய கண்கள் சினத்தால் சிவற்து 
புகையேழ கோக்க; ஐர் தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்புடை 
யான் - கன் ஒரு கேடககைக்கொண்டே பகைவர் எறியும் 
படைகளை சீ தடுக்கும் வலியமைஇயுடையனாயுள்ளான்; எ று.
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அறுவை, மாசுண இருந்து, பலர் குறைசெய் த அண்ணற்குச் செரு 
வத்து ஒருவரும் இல்லை; சால்புடையோனாயினன் என வினைமூடிவு 
செய்க, ஆக்கவினை வருவிக்க. பலர்க்கு அவர் குறை முடித்து உதவிய 
அண்ணல், உயிர்போங்காறும் பிறர் செய்யும் ஒருதவியும் வேண்டானா 
யினன் என்பார், “ஒருவரும் இல்லை!” யென்றார். சிறப்புடைய கண் 
ணோட்டம் நிறைந்த கண்கள் சிவப்பச் சினந்து தன் ஒரு தோலைக் 
கொண்டு பகையர் எறியும் பல படைகளைத் தடுத்தலின், “சிறப்புடைச் 
செங்கண் புகைய ஓர், தோல்கொண்டு மறைக்கும் சால்புடையோன்”” 
என்றார். சால்புடையோன் என்றது, ஓரு தோலே அவற்கு அமைவதா' 
ிற்றென்பதை வற்புறுத்துகிறுது. மாதும் ஐவும் அசைகிலை. சால்புடை 
“யோர் என்பதே பாடமாயின், சால்புடையோர் ஒருவரும் இல்லை எனக் 
கூட்டி யுரைத்துக்கொள்க, இலரானமைக்குக் காரணம் ௮வ்வண்ணல் 
**உட்டொருவரையும் வேண்டாம்! கொற்றமுடையன் என்பது என்க. 

விளக்கம் : களர்நிலத்து ஊறும் உவர்நீர் ஆடையிற்பற்றிய மாசு 
போக்கும் இயல்பிற்றாதலால், புலைத்தி * களர்ப்படு கூவல் தோண்டி” 
அறுவை வெளுக்கும் தொழில்புரிவாளாயினளென்க. புலைத்தி, வண் 
ணுத்தி. தாது, துகள். இன்றியமையாது வேண்டுவதொன்று குறை 
யெனப்படும், மலர்த்தாரெனற்பாலது எதுகைகோக்கி மலர் சாரண்ண் 
லென கின்றது, தார் என்பதை ஆகுபெயராய் அது இடந்து வீளங்கும் 
மார்புக்காக்க, மலரென்றது மார்புக்கு அடையென்றாக்கி, தாரணிந்து 
விளங்கும் அகன்ற மார்பு என்றுரைப்பினுமமையும். பிறர் துணை வேண் 
டாது தான் ஒருவனே கின்று போருடற்றும் மற மாண்பைச் சறப்பிப் 
பார், “*செறுவத்து ஒருவருமில்லை மாதோ'” என இரங்குவார்போலக் 
கூறினார். “தலைவனது ஆற்றல் கூறியதனால் பாண்பாட்டாயிஜற்'* ஜென் 
றொரு குறிப்பு ஏட்டிற் காணப்படுகிறது. பாண்பாட்டாவது, ““வெண் 
கோட்ட களிறெறிக்து செங்களத்து வீழ்ந்தார்க்குக், கைவல் யாழ்ப் 
பாணர் கடனிறுத் தன்று!" (பு.யெ. மா. எ : ௧௧) என வரும். ் 

௩௧௨, பொன் டியார் 

ஒருகரல் சான்றோர் கூட்டத்திடைய போர்நிகழ்ச்செபற்றியும், 
அதன்கண் மக்கள் ஈடுபட்டுப் போர்செய்வதுபற்றியும் பேச்சுக்கள் , 
நிகழ்ர்தன. அக்கூட்டத்துச் சான்றோருள் பொன்முடியாரும் ஒருவர், 
அவரீ மறக்குடியில் பிறந்து நல்லிசைப் புலமைபபெற்ற புலவர் பெரு 
ாட்டியாராதலால், மக்கள் ஈன்னடைய/டையராய் இருத்தல்வேண்டு 

மென்ற கோக்கங்கொண்டு அளியும் தெறலும் புரிவது வேர்தர்க்குக் 
கடன். தெறல் குறித்துப் போர் உளதாமாகலின், அப்போர்க்குச் 
சென்று வென்றியுறப் பொருது மேம்படுவது காளையர்க்குக் கடன் ; 
அவர்களைப் பெற்று வளர்ப்பது தாயர் கடன்; வளரும் மக்கள் அறி 
வாலும் ஆண்மையாலும் சான்றோராகச் செய்வது தர்தைக்குக் கடன் 
என எடுத்துரைத்தார். அவர் கூறியது ஏனைச் சான்றோ ரனைவர்க்கும் 
பெருமகிழ்ச்சியை விளைவித்தது. அது பலர்க்கும் பயன்படுமாறு 
பொன்முடியார் மறக்குடி மகளொருத்தியின் கூற்றில்வைத்து இப் 
பாட்டு வடிவில் தந்துள்ளார். 

சன்றுபுற் தருக லென்றலைக் கடனே 
சான்றோ னாக்குத றக்தைக்குக் கடனே



மூலமும் உரையும் ௨௨௭ 

வேல்வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்லற்குக் கடனே 
நன்னடை கல்கல் வேந்தற்குக் கடனே 

@ ஓளிறுவா ளருஞ்சம மாூருக்கிக் 
களிறெறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் கடனே. 

நீணை : வாகை: துறை£ முதின்முல்ை. பொன்முடியார் பாடியறு. 

உரை : ஈன்று புறக்கருகல் என் கலைச் கடன் - மனைம் 

பேறு வளர்த்து விடுதல் எனனிட கதுக் கடமையாகும்; சான்றோ 
கைகுகல் தந்தைக்குக் கடன் . அவனை ஈற்பண்புகளால் 

நிறைந்தவனாக்குவது 560 GUT o eer கடமையாகும்; வேல் 

வடித்துக் கொடுக்கல் கொல்லறகுக் கடன்-அவனுக்கு வேண்டும் 
"வேலை வடிகுதுக் உரிதாக்கிக் தருவது கொல்லனது கடமை 
யாகும; நன்னடை நல்கல் வேக்குறகுாக் கடன் - நல்லொழுக்கக் 
நைக கற்பிப்பது காடாளஞும வேக்கனது கடமையாகும்; ஒளிறு 
வாள் அருளுசமம் முருககி - விளங்குகின்ற வாகக் கையிலேக்இச் 
சென்று அதடுத்தற்கரிய போரைச் செய்து; களிறெறிந்து பெயர் 

தல் காலாக்குச் கடன் - புலைவர் களிற்நியானைகளைக கொன்னு 
வென்றியொ௫ு மீளூவது காளையாகிய மகனுக்குக் கடமையாகும்; 
எ-று. 

பெற்ற தாம் ப௫ியறிந்து உணவூட்டி உடம்பை வளர்த்தலின், 
*புறக்தருதல்'' என்றார். சான்றாண்மை உயிரோடியையும்' அமைதியா 
தலின், அசனை .யடுத் தோதினார். நல்லாரை இன்புறுத்தியும் அல்லா 
தாரை ஒறுத்தும் நல்லொழுக்கம் நிலவச் செய்தலின், “நன்னடை 
ஈல்கல் வேந்தர்குக் கடன்'' என்றார். அருஞ்சமத்து அஞ்சாது சென்று 
வஞ்சியாது பொருது பகைவரது பகைமை யெஞ்சாவகை வென்று 
மேம்படுதல் மறக்குடியிற் பிறக்த மகனது கடன் என்பதை வற்புறுழ் 

ற்கு இறுதிக்கண் வைத்தோ தினார். 
விளககம் : உறக்கம் வரினும் பசியெடுக்கினும் குழந்தைகள் அழு 

மாகவின், அவற்றின் பசிக்குறிப்பறிந்து பாலூட்டும் ஓட்பம் தாய்மை 
யின் சளிப்பெருஞ் சிறப்பாதலால், மணிவாசகரும் “பாரனினைந்தாட்டுக் 
தாம்'' என்று விதர்து கூறுவது காண்க. தாய் உடலையும் த்தை உட 
லகத்து நிலவும் உயிரறிவையும் ஒம்புங் கடப்பாட்டின ரா தலால், *பு.றம் 
தீருதல்'' தாய்க்குக் கடனா தலும், சான்றோனாக்குதல் தக்தைக்குக் கடனா 
sab எடுத்தோதப்பட்டன. அவ்வவ்ஷவூர் சனிலிருக்கும் கொல்லர் 
முதலியோர் அவ்வவ்வூரவர்க்கு வேண்டுவன செய்தல் வேண்டுமென் 
றும் அயலூர் சென்று பணி செய்வது குற்றமென்றும் முதற் குலோத் 
அங்கசோழன் காலத்தும் ஒரு கட்டுப்பாடிருந்கதெனத் திருபுவனையி 
அள்ள கல்வெட்டொன்று (க. 8, 146. 205 241919) கூறுவது பொன் 
முடியார் இப்பாட்டின்கட் உடனாக வருக்கும் கொள்கையை வற்புறுத்து 

கிறது. ஈன்றாள் முதலியோர்க்கு முறையே புறந்தருதல் முதலாக 
வுள்ள தொழிற் பண்புகளைக் கடனாகக் கூறியது அவற்றை நன்: 
குணரீர்து வழுவாது ஆற்றல்வேண்டும் என்றற்கென வறிக.
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“௩௧௩. மாரங்குடிகிறார் 

வேந்தர் இருவர் பொருத போர்க்களத்தில் சான்றோர் பாராட்டிம் 

யுகழ்தற்குரிய வெற்றிபெற்று வாகைசூடி நின்றான் ஒரு தானைத்தனை 

வன். அவன் பேராண்மையேயன்றிக் கொடைவன்மையும் பெரிதுடை 

யன்; கொடுத்தற்குரிய கைப்பொருள் மிகவுடையனல்லனாயினும் தன் ' 

பால் வரும் இரவலர் களிறும் தேரும் வேண்டினாலும், பகைவர்பால் 

உள்ளவற்றைத் தான் உடையான்போல வழங்கும் உரவோனாவான். 

அவன் அவ்வாறு கருதற்கேதுவாகிய உள்ள நிலை இகழும் பான்மை 

புடையதன்று என அவன் தலைமையின்€ழ் கின்று பொரும் வீரர் பேக் 

கொண்டனர். இதனை மாங்குடி இழார் கேட்டனர். உண்மையும் அது 

வாதல் கண்டு இப்பாட்டில் அழகுறக் கூறியுள்ளார். மாங்குடி.கிழார் 

பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியனைப் 

பல பாட்டுகளிற் பாராட்டிப் பாடி மாங்குடியென்னும் ஊர்க்குக் கிழா 

ராயினர். மருதனென்பது இவரது இயற்பெயர். அதனால் இவர் மாக்: 

குடி மருதனாரென்றும் கூறப்படுவர். பத்துப் பாட்டுள் ஒன்றாக மது 

ரைக் காஞ்சியும் இவர் பாடியது. இதனால் -இவர் மதுரைக் காஞ்சிப் 

புலவரென்றும் சான்றோரால் பாராட்டப் பெறுவர். இவாதென்பாண்டி 

தாட்டு வாட்டாற்று எழினியாதன் என்பவனையும் பாடியுள்ளார். 

அத்த ஈண்ணிய காடுகெழு. பெருவிறல் 

கைப்பொருள் யாதொன்று மிலனே ஈச்சிக் 

காணிய சென்ற விரவன் மாக்கள் 

களிஜரொடு நெடுக்ேதர் வேண்டினுங் கடவன் 

இ உப்பொய் சாகாட் டுமணர் காட்ட 

கழிமுரி குன்றத் தற்றே 
எள்ளமை வின்றவ னுள்ளிய பொருளே. 

தினா? அது; துறை : வல்லாண்முல்லை. மாங்குடிகிறார் பாடியது. 

உரை: அக்கம் ஈண்ணிய நாடு கெழு பெருவிழல் - 

வழிகள் பல பொருந்திய சாட்டையுடையனாகிய பெரிய வவி 

மிக்க தலைவன்; கைப்பொருள் யாதொன்றும் இலன் - கையிலே 

பொருள் யாதுமுடையனல்லனெனினும்; நசசிக் காணிய சேன்ற 

இரவல் மாக்கள் - பொரு விரும்பி அவனைக் காண்டற்கு 

அ௮வன்பாற் சென்ற இரவலா களிறரொடு கெடுந்தோர் வேண்டினும் 

கடவன் - யானையும் தேரும் வேண்டினாராயினும் பகைவர்பால் 

உள்ளவற்றைக் காட்டித் குரும் கடப்பாடுடையன்; அவன் 

உள்ளிய பொருள்-௮வன் அவ்வாறு தருகற்கேற்ப அவன் 

உள்ளத்தே கருதும் கருக்கு; உப்பொய் சாகாட்டு உமணர் 

காட்ட கழிமுரி குன்றத் தற்று - உப்பைக் கொண்டு செல்லும் 

வேண்டிகளையுடைய உப்பு வாணிகரது காட்டிடத்தாகய கழி 

நீரால் அலைக்சப்பட்ட குன்றம் போன்ற தாய் என் ௮மை 

வின்று - இகழப்படும் பான்மையுடைச்சுன்று; எ- று.
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மக்கள் இடையறாது அச்சமின்றி வழங்குதற் கேதுவாயே காவ 
லமைர்த நாடென்பார் அத்தம் நண்ணிய நாடு'' என்றும், இத்துணைக் 
கரவற் சிறப்புடையவன் பெருஞ்செல்வமுடையனல்லன் TF DHE 
4*கைப்பொருள் யாதும் இலன்'' என்றும், அதனால் இரவலர்க்கு இல 
னென்னும் எவ்வம் உரையாது அவர் வேண்டும் களிறு தேர் முதலிய 
பெருஞ்செல்வமும் வழங்குங் கொடைச்கடன் இறுப்பவன் என்பார், 
*களிரொடு நெடுந்தேர் வேண்டினும் கடவன்'' என்றும் கூறிஞர், 
இவன் கருதும் புகழ், போருடற்றிப் பொருளீட்டியும் ஈத்தும் பெறம் 
குரித்தாயினும், அதனாற் சலிப்புறுத தண்மை அவன் பால் உண்டென் 
DOG, “*சழிமுரி குன்.ரத்தற்றாய் எள்ளமைவின்'!' றென்றார். பெரு 
விறல், இலன், எனினும் கடவன், உள்ளிய பொருள் குன் .றத்தம்றாய் 
சள்ளமை வின்றென மாறிக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 

விளக்கம் : வல்லாண்முல்லையாவது :*இல்லும் பதியும் இயல்புங் 
கூறி, ஈல்லாண்மையை நலமிகுத்தன்று"' (பு. வெ.மா. ௮:௨௩) என 
வரும் “வெறியறி சிறடிபின்'! (தொல், புறத். ௫) என்ற சூத்திரத்து 
(சீர்சால் வேற்தன் சிறப்பெடுத்துரைத்தல்'' என்றதற்கு **வேர்தர்க்கு 
கரியபுகம் அமைந்த தலைமைகளை ஒருவற்குரியவாக அவன் ரன் படை 
யாளரும் பிறரும் கூறுதல்!” என்றுரைத்து, இப்பாட்டை யெடுத்துக் 
கர்ட்1,, “இது படையாளர் கூற்று, இதற்கு நுடியுடை வேற்மன் சிறப் 
பெடுத்துரைத்தலென்று கூறின், அது பொதுவியலிற் கூறலாகாதென் 
௮ணச்ச!' என்று கூறுவர். நன்னீர் உளதாயவிடத்துச் செல்லும் வழி 
பலவாதல் போலம் பயன்படும் செல்வம் நிறைந்த செல்வமுறையும் 
காட்டிற்குச் செல்லும் வழி பலவாமாதலால், “அத்தம் ஈண்ணிய நாடு 
கெழு பெருவிறல்!' என்றார்; “உண்ணீர் மருங்கின் அதர் பலவாகும்”? 
(புறம். ௨௦௪) என்று சான்றோர் கூறுவது காண்க. ஆண்மைவாயிலா 
கப் பெறும் பொருளத்தனையும் ஓம்பா இயும் உயார்ச கொடையுடை 
யன் என்பது விளங்க, ''கைப்பொருள் யாதொன்று மிலனே”'' யென்றும் 
இரவலர் வருங்கால் கைப்பொருளில்லை யாயினும், வாடாத ஆண்மை 
யுளதாகலின், பகைவருடைய களிறுகளையும் தேர்களையும் சான் கொண் 
டதாகத் துணிந்து வழங்கும் சிறப்புடையன் என்றற்கு, **சளிரொடு 
நெடுந்தேர் வேண்டினும் கடவன்” என்றும் கூறிஞர். “ஒன்னா ராரெயி 
லவர்கட் டாகவும் நுமதெனப், பாண்கட. ஸிறுக்கும் வள்ளியோய்?? 
(புறம். ௨௦௩.) என்று பிறரும் கூறுவது காண்க. கழிமுரி குன்றம்,க.ழி 
சூழ்ந்த குன்றம். உமணர்க்குரிய செல்வ வருவாயாகிய கழி சூழ்ந்த 
குன்றம் உப்பு விளையும் நிலதீ3த யுள தாயினும் சலியாமையால் சிறப் 
புறுவது போல, பொருளின்மையாகிய மிலையிலிருக்தசே வள்ளன்மை 
குன்முச மனமாண்பால் எள்ளற்பாடெப்தாமை தோன்ற, “எள்ளை 
வின்று'' என்றார். ்
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௩௧௪. ஐயூர்முடவலர் 

போரில் புகழ் உண்டாகப் பொருது வென்றி மேம்பட்ட வீரர் 
தலைவனோருவனைப்பற்றி அவனுடைய வீரர்கள் தம்ருட் பாராட்டிப் 

பேசிக்கொண்டனர். அதனையறிர்த ஐழூர்முடவனார் இப்பாட்டில் அவர் 

கூற்றைக் : குறித்துள்ளார். அத்தலைவன் போலவே அவன் மனைவியும் 

புகழ் புரியும் கன் மாண்புடையவள். போர் முனையில் அவன் தானைக்கு 

வரம்பாய் நின்று பொரும் வேல் வன்மையால் நெடும்புகம் பெற்றவன். 

அவளைப்போள அவன் இருக்கும் ஊரவருள் முன்னோர் பலர் சடும் 

போர் உடற்றிக் கன்னின்றமையின்,  ஈடுகற்கள் பல அவன் ஊரில் 

உண்டு. ஊனரில் இருக்குங்கால் அவன் கர் வாழும் குடிகளுள் ஒருவ 

னாய்த் தன் குடிக்கடனை யாற்றுவான். போர் வரின் படையாய் நிற்கும் 

அவன், போரில் தன் வேந்தன் துன்பமெய்துவானாயின், அக்காலை 

கொடியும் படையுங்கொண்டு மண்டி மேல்வரும் பகைவர் தானைச்குச் 

கற்ைபோல் தடையாய் கின்று வென்றியெய்தும் விறல்மிக்கவன் 
என இதன்கட் கூறியுள்ளார். 

மானைக்குவிளக் காசிய வாணுசல் கணவன் 
மூனைக்குவரம் பாசிய வென்வே னெடுந்தகை 
நடுகற் பிறங்கிய வுவவிடு பறக்தலைப் 
புன்காழ் நெல்லி வன்புலச் சீறூர்க் 

- இ. குடியு மன்னும் தானே கொடியெடுத்து 
நிறையழிம் தெழுதரு தானைக்குச் 

சிறையுக் தானேதன் னிறைவிழு முறினே. 

திணையும் துறையு மனை. ஐயூர் முடவஜர் பாடியது. 

உரை: மனக்கு. விளக்காயெே, வாணுகல் கணவண் - 

மனையின்கண் ஒளிசெயயும் விளக்குப்போலக் சன் மாட்சியால் 

புசழரயெ விளக்க, கைகள் செய்யும் ஒளிபொருக்கிய நு தலையுடைய 

வட்குக் கணவனும்; முனைக்கு வரம்பாகிய வென்வேல் நெரடுக் 

குகை - போரில் தன படைக்கு எல்லையாய் நின்று காக்கும் 

வெற்றி பொருக்திய வேலேந்திய கெடிய புகழையுடையவனு 

மாயே oh gear; san பிறங்கிய உவலிடு பறந்தலை - நடு 

கற்களால் உயர்ந்து குழைகள் உரக்க பறக்கலைகளையும், புன் 

காழ நெல்லி வன்புலச் சூர் - புல்லிய கொட்டையையுடைய 

நெல்லி மரங்கள், கிறகும புனளெய் கிலங்களையுமுடைய சீ றரரின் 

கண் வாழும், ஞடியும் தானே - குடிகளுூள் ஒரு குடியாகி 
இருப்பவனும் அவன) கன இறை விழுமுறின் - போரில் குன் 

Cub sor துன்பமுறுங்காலமாயின் அக்காலதத; கொடி 

யெடுத்து கிறையழிந்து எழுதரு காளைக்கு - கொடியை யுயர்.ததி 

நிறுகுதப்படும் நிறைக்கடஙகாது முந்துற்றெழுந்துவறாம். பகை 

வர்... படைக்கு; சிறையும் தானே - மேற்செல்லா தபடி.யாகக் 

குதுக்கிட்டுக் கடுத்து கின்று காக்கும் அணையாய் நிற்பவனும் 

அவனேயாம்; எ-று.
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கணவனும் நெடுந்தகையுமாகிய தலைவன் குடியும் தானே, சிறையும் 
கானே எனச் கூட்டி வினை மூழு.வு செய்க. வாணுதல் கணவன்: என்ற 
கம்கேற்பக் “முடியுமன்னும் தானே”?! என்றும் முனைக்கு வரம்பாகிய 
நெடுந்தகை யென்றதை வலியுறுத்தச் “இறையும் தானே”! என்றும் 
கூறினார். மன்னும் உம்மையும் அசையிலை, வீரர் தொகை மிகுதியும் 
ற மிகுதியும் மிறுத்தப்படும் நிறையமிதற்கேது. விழுமமென்பது 
விமுமெனக் குறைந்து நின்றது. பிமுண்டும் இவ்வாறே கொள்க. 

விளக்கம் : மகளிர் தம்முடைய ஈற்குண ஈற்செயல்களால் மாண் 
புற்றவிடத்து மனைகள் தாம் பெறுவன நிறைஈ்து இன்ப வொளிவிளங் 
கப்.புகம் மேம்படுவது குறித்து, மசனளிரை *“மனைக்கு விளக்காகிய 
வாணுகுல்'' என்று சிறப்பித்தார். சிறப்புடைய ஆண்மக்களைப் பாடு 
மிடத்து ௮வர் மனைவியரையும் சரர்த்திப் பாராட்டுவது சான்ஜோர் 
மரபு ; அது பற்றியே “மனைக்கு விளக்சாகிய வாணுதல் கணவன்”? 
என்றார் ; “அடங்கிய கொள்கை ஆறிய கற்பின் தேறிய நல்விசை 
வண்டார் கூந்தல் இண்டொடி கணவ:*(பதிற்.௬௦)என்றும், “பெண்மை 
சான்று பெருமடம் கிலைஇக், கற்பிறை கொண்ட கமழும் சுடர் நுதல் 
புரையோன் சணவ”' (பதிம், ௭௦)9என்றும் சான்றோர் கூறுவது காண்க, 
மனைவி மனைக்கு விளச்கமாய்த் இகழ, கணவன் போர் முனைக்கு 
விளக்கமமைந்த வரம்பரம் நின்றான் என்றார். ஈன்மனையாகளை மணர்து 
புகழ் புரிந்து வாழும் ஒருவன், மனை வாழ்வு மேற்கொள்வது தன் 
குடியைச் சீர்பெறத் இகழ்வித்தற்காசலால், அதற்கேற்பக் “குடிய 
மன்னுந்தானே'” யென்றுர். Abu நில்லாது படைச்செருக்கால் 
மேலனோக்கு வந்து தாக்கும் பலைவர் கானைக்கு மூன்னாக கின்று பொருது 
வெற்றி பெறுமாற்றால், அத் தானை மேலே செல்லாதவாறு Soda 
பொருதழித்து கிம்பதனால், “சிறையும் தானே தன் வேந்தன் விழு 
மூறினே”' என்முர், 

௩.௧௫. அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி 

அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி பகைவரை வென்று மேம்பட்டு 
வாழ்ந்த காலத்தில் அவன் அவைக்களத்திலிருக்து சிறப்புச் செய்கு 

சான்றோராகிய ஓளவையார். அவன் வாழ்க்கை கலத்தைச் சான்றோர்க்கு 
அறிவிப்பாராய் இப்பாட்டினைப் பாடியுள்ளார். இதன் கண், நெடுமான் 

அஞ்சி மிகவுடையளுயின் பிறர்க்€த்து எஞ்சியதைத் தான் உண்பான்? 
தான் கொடுித்தற்குக் கடமைப்பட்டவர்க்கு அவன் கொடுக்குமளவினும் 
இரப்பவர்க்கு மிகுரியாகத் தருவன்; திறனில்லாச மடவரோடும் 

உடனிருந்துண்டு மகிழும் எண்மையுடையவன் ; மனையிறைப்பில் 
செருகிய திக்கடைகோல் கடையாதபோது BS தோன்றாதவாறு 
போலத் தன் வலி தோன்ரறுதிருப்பதும், கடைர்த வழித் Sous 
தோற்றுவிப்பதுபோலப் போருண்டாகியபோது சன் வலியைத் 
தோற்றுவிப்பதும் ௮வன் பண்பு'' என்பதைத் தெளிவித்துள்ளார். 

உடைய னாயி னுண்ணவும் வல்லன் 
கடவா் மீது மிரப்போர்க் கயம் 
மடவர் ம௫ிழ் துணை கெடுமா னஞ்சி 
இல்லிறைச் செரிஇய ஜெலிகோல் போலத் 

௫ தோன்றா திருக்கவும் வல்லன் மற்றதன் 
புறம். 11-19
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கான்றுபடு கனையெரி போலத் 
தோன்றவும் வல்லன்றான் றோன்.றுங் காலே. 

நிணையும் துறைய மலை: நெடுமாளஞ்சிலிய ஒளலையார் பாடியது. 

உரை : உடையனாமின் உண்ணவும் வல்லன் - மிகவுடைய 

னாயின் பரிலைர்க்கு ஈந்து எஞ்சியதை த கான் உண்ணவுல்லன் 7 

குறைந்ககாமின் அவர்சட்டீந்து தான உண்ணா இருக்கவும் 

வல்லன் ; கடவர்மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும் - தான் தரக் கடன 

பட்டவாகருக் கொடுப்பதைவிட மிகுதியாகக் தன்னை இரப் 

பவருக்குக் கொடுபபன) மடவர் மகிழ் துணை  அறிவில்லா 

ரோடும் உடனிருந்து உண்டு மகிழும் துணைவனாவான்; நெடுமான் 

GA; Donn Crh Bus ஜெலிகோல் போல - மனையினா 

இறைப்பில் செருகப்பட்ட இககடை கோல்ப்போல), கோனரறு 

இருக்கவும் வல்லன - கன் வலி கோனரறுது ஓடுங்கியிருக்கவும் 

வல்லன் ; அதன் கான்அபடு கனையயெரிபோல - அ௮.குனைக் கடைய 

வெளிப்படும மிக்க இயைப்போல ; தோன்றுங்கால் - தன் வலி 

தோறற வேண்டுமிட கு; தோன்றவும் வல்லன் - பலரும் அறி 

யக தோற்னுவிக்கவும் வல்லனாவான் ; எ. று. 

எதிர்மறை யும்மையால் உண்ணாமையும் உண்ணல் உண்ணாமைகட் 

கேற்பப் பெரிதுடைமையும் சிறிதுடைமையும் வருவிக்கப்பட்டன. 

கடவர், தன்னால் தரப்படும் கடனுடைய தாவீரர் முதலியோர். இரம் 

போர், இன்மையால் துன்புறுதலின் அவர்கட்குக் கடவரினும் மேந் 

படத் தருதலை மேற்கொண்டான். அஞ்சியின் கைவண்மையும் காடை 

மடமும் விளங்க '"மடவர் மகிழ் துணை''யென்றார், பெருவலி படைத்தவ 

னாயினும் அடக்கமுடையானெவ்றற்குத் “தோன்றா திருக்கவும் 

வல்லன்'” எனவும், அடக்கங்கண்டு வலியிலனெனப் பகைவர் கருதி 

எள்ளாமை குறித்து, “தோன்றுங்கால் தோன்றவும் வல்லன்'' எனவும் 

கூறிஞர்... அஞ்சி, வல்லன், ஈயும் மடழ்துணை, தோன்ரறுதிருக்கவும் 

வல்லன், தோனறவும் வல்லன் எனக் கூட்டி, வினைமூடுவு செப்க. 

விஎக்கம்2? உடையன் எனப் பொதுபடக் கூறவே, மிக்க 

பொருளுடைமை கொள்ளப்பட்டது. பியரை யுண்பித்பவிலே பேரீடு 

பாடு உடையஅஞ்சி அவருண்டு மலந்து பாடக்கண்டு நுகரும் இன்பத் 

இலே திளைச்செறவைலால் தாபீன தனித்துண்ணும் இனபமில் 

செயலை விரும்புதல் மிக்க வன்மையாற் செய்ய வேண்டுவது பற்றி 

“உண்ணவும் வல்லன்! என்றார். தாணைவீரர். முதலாயிஷோர்க்குத் 

தலைவராயினோர் அவ்வக் காலங்களில் மிக்கு சிறப்புக்கள் நல்குவறு 

கடனாகும். அவ்வகையில் அவர்கள் கடவர் எனப்படுகின்றனர்.௮க் 

கடவரினும் இரப்போர்க்கு மிச அளிப்பது ஆண்மைச் ஈறப்பாகும். 

இன்மையால் இளிவக்து இரப்பவர், யாதும் இரக்கமின்றிச் செய்யும் 

அணிவுடையரா லீன். கடவரினும் மிகுதியாக ஈவது பெறுதற்குரிய 
ரென்பது பற்றி, “கடவர் மீதும் இரப்போர்க்கு ஈயும்! என்றார் என்று 
கொள்ளினு மமையும். கடவர்க்கும் அது மிக்க இன்பத்ழைச் செய்வ 
தொன்று, மடவர், இளையருமாம், தக்கோல் கடையப்பட்ட வழிப் 

பிறக்கும் இயை, கான்றுபடு கனையெரி யென்றது, அஞ்சியின் னப் 
போர்த்திறத்தை விளக்கிற்று.
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௩௧௬. மதுரைக் கள்ளிற் கடையத்தன் வெண்கைஜர் 

கள்ளில் என்பது தொண்டை காட்டில் உள்ளதோர் ஊர். இவ் 
வூரினரான கடையத்தன் என்பவருக்கு மகனார் ஈம் சான்றரோராகய 
வெண்ணாகளார். இவர் மதுரையில் வந்து தங்கியிருந்தமையின், 
மதுரைக் கள்ளிற் கடையத்தன் வெண்ணாகஞர் எனப்படுவரராயினர், 
கடையம் என்றோர் ஊருண்டு. ஐருகால் ஒரு வேக்கன் Cada 
வேந்தனுடன் போருடற்றி வெற்றி யெய் தினான். பகை வேந்தன் 
இறந்துபட்டான். வெற்றிபெற்ற வேர்தனுடன் தானைத் தலைவரும் பிற 
சான்றோரும் கள்ளுண்டு மகிழ்க்தனர். தன். மனைக்கு மீண்டு வந்த 
தலைவன் கள்ளை விடியலிலும் மிகவுண்டு அக்கள்ளை வாழ்த்தி உறங்கு 
வானாயினன். அவன்பால் சென்று பரிசில் பெற்றுவரும் பாணர் 
தலைவன், வழியில் வேறுகல பாணரைக் கண்டான். இப்பாண் தலைவன் 
அவர்களுடைய தலைவனை நோக்கி. “மனை முன்றிலில் துஞ்சுவோனாயெ 
அவனே எம் தலைவன்; யாம் அவன் பாணரேம்; நேற்று வந்த விருக்தை. 

ஒம்பும் வகையின் ி அதன் பொருட்டுத் தன் -இரும்புடைப் pour oar 
ஈடுவைதீறனன். அப் பெற்றியோன், பகை வேர்தன் அன்புற்று வீழ. 
வென்று அவ் வெற்றியாம் பெற்று பொருளை எமக்கு ஈக்து சிறப்.பித் 
தான். நீவிரும் சென்று பரிசில் பெற்ற உண்பனவுண்டு anu சிவம். து 
வருவீராக!” ஏன்று தெரிவித்தான். இதனைக் கேட்ட வெண்ணாகனார். 
இப்பாட்டில் அவன் கூற்றுப் பொருளாக வரப் பாடியுள்ளார். 

கள்ளின் வாழ்த்திக் கள்ளின் வாழ்த்இக் 
காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றில் 
நாட்செருக் கனந்தர்த் அஞ்சு வோனே 
அவனெம் மிறைவன் யாமவன் பாணர் 
கெருகை வந்த விருந்திற்கு மற்றுத்தன் 
இரும்புடைப் பழவாள் வைத்தன னின்றிக் 
கருங்கோட்டுச் சீறியாழ் பணைய மிதுகொண் 
மீவதிலாள ளெஸ்ஸுது நீயும் 
வள்ளி மருங்குல் வயங்வமை யணியச் 

௧௦ சன்ளுாடைக் கலக்தேம் யாம௫ழ் ஆரங்கச் 
சென்றுவாய் சிவர்துமேல் வருக 
சிறுகண்யானை வேந்துவிமு முறவே. 

திணையும் துறையு மலை. மதுரைக் கனவிற் கடையந்தள் ஜெண்ணாகளர் பாடியது. . 
உரை: அிறுணை யானை வேந்து விழு மு௰வே சிறிய. 

கண்களையுடைய யானையை புடையோனாகிய பகலை வேக்கன் 
போரில் விழ்ந்து இறக் தானாக ். கள்ளின் வாழ்க கள்ளின் 
வாழ கிகி-கள்ளினை வாழதக்இக் Keir afer OTP sD ; காட்டெஈடு 
மிடைந்த சீயா. மூனதில் - Ole Son BoM rs நிறைந்து தர 
அதுடைக்காக முற்றத்தின்கண் ; காட் செருக்கு ICO BI துளு 
வோன - விடியற்காலத்தே யுண்ட கள்மயக்க க.தால் உறங்கு, 
பவனாயெ) அவன் எம் இறைவன் - அவனே எம்முடைகக 

ஓ
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. குலைவன் ; யாம் அவன் பாணார்-யாங்கள் அவனுடைய பாணர௪ 

வேம் ; நெருநை வங்க விருந்திற்கு - நேற்றுக் தன்பால் வந்கு 
விருந்தினரை யோம்புகற்பொருட்டு) கன் இரும்புடைப் பழ 
வாள் வைத்தனன் - தனது பெரிய பககக கயிருக்கும் பழைய 

வாகா ஈடு வைக்கான் ; இக் கருங்கோட்டுச F Puri பணையம் - 

ஈது உண்மை யென்றற்கு இக் கரிய கோட்டையுடைய சிதிய 

பஊாழைப் பணயமாக வைக்க றேம் ) இது கொண்டு - இ.தனால் ; 

இன்று ஈவது இலாளன என்னாது - இனறு அவன் சென்றால் 
TSN ஒனனும் இல்லாகுவனாவான். என்னு நதிகாயாமல் 
கீயும்--;) வள்ளி மருங்குல் வயங்கிழை அணிய - கொடி 

8ீபாலும் இடையையுடைய கின பாடினி விளங்குகின்ற இழை 

யாயே பொற்பூ வணிய) கள்ளுடைக் கலதேேகம் யாம் மகிழ் 

தூங்க - கன்ளையுடைய கலங்ககாயுடையராகிய யாம் மகிழ்சசி 

கொள்ள ; சென்று வாய் சிவந்து மேல வருக - ௮வனண்பாறு 

சென்று விருந்துண்டு வாய் இிவந்து பினபு வருக) எ - இ. 

வேந்து விழுமுறவே கள்ளின் வாழ்த்தித் துஞ்சுவோனாகிய அவன் 

இறைவன்; யாம் பாணரேம்; நெருநை வைத்தனன்; சீறியாழ் பணையம் 

இது கொண்டு சவதிலாளனென்னாது, நீயும், அணிய, தூங்கச் சென்று 

இவந்து மேல் வருக என மாறிக் கூட்டிவினைமுடிவு செய்க. வேந்து 

விழுமுறவே பெரும் பொருள் கடைத்தமையின் வருவிருர் தோம்புக் 

.இடையூறிள்மையால் கவித்து உறங்குவின்றான் என்பார், “*நாட்செருக் 

கனந்தர் த்துஞ்சுவோன்”' என்றும், போர் எய்துதற்கு மூன் வருவிருர் 

, தோம்பற்குரிய பொருளில்லாமையால் வாடினான். என்பரன், *“இரும் 

Yo பழவாள் வைத்தன” னென்றும், அதனை ஏலாதான்போல 

-அரதிர்வ்த பாணன் கோக்கினானாகத் தன் கூற்று மெய்யென்பது வற் 

புறுத்தச் “சறியாழ் பணையம்”? என்றும், இப்போது பெரும்பொரு 

cratic sac Gaede என்பான், ஈவஇலாளன் என்னாது நீயும் 

-சென்று வருக?” என்றும் கூறினன். பாடினி இழைபெறுதல் கூறவே 

பாணன் தனக்குரிய வரிசை பெறுவது தப்பாதென் றற்கு “வயங்கிழை 

wou? என்றார். யாம் எனத் தன்னையும் உளப்படுத்தான்; இனம் 
பற்றி; அன்றித் தானும் உடன் வருவது உணர்த்தியவாறுமாம். வராய் 

சிவந்து வருவதாவது, உண்ணாமையால் வெளுத்திருக்கும் வாய் உண் 

பன நிரம்ப உண்டு மடூழ்ச்சி மிக்கு வருசல். 

விளக்கம் : காட்டு, செத்தை; காட்டிடத்துதிர்க்க சருகு முதலிய 
வற்றைக்காற்றுக் கொணர்ர்துதொருத்தலால்துகள் பட்ட குப்பை காட் 

டெனப்பட்டது. துப்புரவு செய்யப்படாத முன்றிலை, **சயர மூன்றில்? 

என்றார். ஈன்ரு துப்புரவு செய்யப்பட்டவிடத்தே கிடந்து உறங்குவோ 

னாய வேர்தன் கண்மயக்கால் “காட்டொடு மிடைந்த சீயா முன்றிற் 

sar சாட்செருக்குற்று உறங்குகன்றா'' னென்பதரம். எவ்வாறு 

தன்னைப்பேணாமல், இடக்குமிடத்தின் , புன்மையும் நோக்காதான், நீ 

செல்லின் நினக்கு நின் ஓக்கலின் பன்மை நோக்காது வேண்டுவன 

_ஓம்பாது நல்குவனென்றுனாயிய்று. களிமயக்குற்றோர் முன்றிற் கடத் 

லை, “முன்றிற் இடந்த பெருங்களியாளன்'' (புறம், ௩௧௭) என்று 

சீரிறரும் கூறுதல் காண்க. கவை
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௩௧௭. வேம்பற்றூர்க் குமரலர் 

வேம்பற்றூர் என்ற பெயருடைய கர்கள் சோழநாட்டி லுமுள்ளன.. 
பாண்டிகாட்டு வேம்பற்றார் இன்றுவரையும் நல்ல புலவர்கள் பிறந்து: 
சிறக்கும் ஊராக இருந்து வருகிறது. சான்றோராகிய குமரனார் பாண்டி. 
காட்டு வேம்பற்றூரினர் எனச் துணிந்துரைப்போருமூளர். வேம்பற்: 
orig பிறந்ததுபற்றிஇவர்வேம்பற்றூர்க் குமரனார்எனச் சான்றோரால் 
வழங்கப்படுவாராயினர். தன் உயிர்க்காதலனைப் பிரிச்திருக்கும் தலை 
மகள், அவன் பிரிவாற்றாது மேனி வேறுபட்டிருக்கும் திறத்தைப் “பெய 
அற கெகிழ்ர்து வெயிலுறச்சாஅய், வினய மி பரவை''யை(அகம்.கட௪) 
உவமங் கூறி விளக்குவது இவரது புலமை நலத்தைச் சிறப்பித்துக் 
காட்டுகிறது. போர் வீரரை :*செருவேட்டுச் சிலைக்கும் செங்கண் 
ணாடவர்'' எனத் இிருர்ச மொழிகன்றார். இவர் பாடினவாக அகத்தில் 
இன்றும் புறத்தில் இப்பாட்டொன்றுமே கிடைத்துள்ளன. போரில்- 
வென்றி பெற்று வாகை கூடிமேம்படும் வீரனொருவன் வல்லாண்மையை 
இப் பாட்டில் குறித்துள்ளார். இதன் முூழுவடிவும் கதோன்றாதவாறு 
இிதைச்துளது. 

வென்வேல்...............்.்.... வந்து 
முன்றிற் கிடக்க பெருங்களி யாள நற் 
ககளுண் டாயினும் பாயுண் டாயினும் 
யாதுண் டாயினுங் கொடுமின் வல்லே 

௫ வேட்கைமீளப............... டப 
diate ca STR eo குமெமக்கும் பிறர்க்கும் 
யார்க்கு மீய்ந்து தயிலேற் பினனே. 

திணையும் துறையு மலை, வேம்பற்றார்க் குமரஜர் பாடியது. 

உரை : வென் வேல் - வென்றி பயக்கும் வேல்.;........... 
வந்து முன்றில் கடக்க பெருங் களியாளற்கு - வந்து முற்றத்தே 
யுள்ள பெரிய களிப்பேறிய இவனுக்கு ; அ.களுண்டாயினும் - 
மான் சோல் இருக்குமாயினும் ; பாய் உண்டாயினும் - ஓலையால் 
இசய்யப்பட்ட பாயிருக்குமாயினும்; யாதுண்டாயினும் வல்லே 
கொடுமின் - யாஇருப்பினும் விரையக் கொடுபபிர்களாக ; 
வேட்கை மிள - எமக்குப் பொருள்மேற் சென்ற விருப்பம் 
கீண்டொழிம;......... எமக்கும் பிறர்க்கும் யார்க்கும் wuss ZI 
BIC op Ver tr - uresrrr Qu THE Gib பிற இரவலர்க்கும் 
எல்லோருக்கும் பொருள் மிகச் தந்து உறங்குகலை மேற் 
கொள்வானாயினன் ; எ. று, 

கள்ளுண்டு பெருமயக்குற்று வர்தவன் ஈம்மைக் கேளாதே முற்றத் 
திற்டைச்து உறங்கக் கருதுகின்றானென்பார், “மூன்றிற் இடர்தபெருங் 
களியாளற்கு'' என்றும், அவனை வெறிதே தரையில் உறங்கச் செய்வது 
ஈன்றன் மென்பார், *யாதுண்டாயினும் கொடுமின் வல்லே"? என்றும் 
கூறினார். “யாதுண்டாயினும் கொடுமின்'" என்றது, போர்க்களத்தி 
னும் தன் தோல்(பரிசை)மேல் இடக்கும் இயல்பினன் என்பது குறித்து 
Aa og. இக்களியாளனைப். பெருங்களியாளன் என்றதழற்கேற்ப...
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அவனது பெருமைக்குரிய கொடை ஈலத்தை **எமக்கும் பிறர்க்கும் 

யார்க்கும் ஈய்ந்து?? என்றார். பொருள் பெற்று மகிழும் பாணன் ஏனைப் 

பாணர்க்குக் கூறியது. 

விஎக்கம் : தஞ்சைமாகாட்டில் உள்ள திருமங்கலச்குடிக்கருகே 
வேம்பற்றாரென ஊர் ஒன்றும் உளதெனக் கல்வெட்டு(௩.&. 1400.கிகர் 
of 1927)கூறுகறது; களிமயக்கால், கடெத்தற்கெனச் சிறிது இடம் 
கடைத்தாற் போதுமென வருவாற்குஜ், துப்புரவில்லாத முன்றில் 
கிடைக்கின், அதனைத் தூய்மை செய்து பாய் பரப்பி ௮தன்மேற் கிடதீ 
தற்கு கினைவோடாதாகலின்,அதனை அவன் தீகுடு கண்டோர் தாமே 
செய்யும் கடப்பாட்டினராவதுப ற்றி, வர் துமுன றிற்கிடந்த பெருங்களி 

யரளற்கு அதளுண்டாயினும் பாயுண்டாயினும் யாதுண்டாயினும் 
“வல்லை கொடுமின்!! என்றனர். இரவலரை நனகு உண்பித்து இனிது 

தியிலப்பண்ணும் தலைவற்கு அவர் தம்பால் உள்ளன கல்கி இனிது 

ுயில்வித்தல் முறையாதலின், “யா துண்டாயினும் வல்லே கொடுமின்”' 
என்றாரென வறிக. இப் பாட்டிடையே அடிகள், சிறைர்தமையின் 
பாட்டின் பொருள் ஈலம் இனிது சாண்டற்கெலாதவாறு கிடச்ச றது. 

௩௧௮. பெருங்குன்று கிழார் 

குடக்கோ இளஞ்சேரல் இரும்பொறையைப் பாடு. “*மருளில் 

லார்க்கு மருளக் கொடுக்கவெனறு, உவகையின் முப்பத்திராயிரம் 

காணம் கொடுத்து, அவர் அறியாமை ஊரும் மனயும் வளமிகப் 

படைத்து, ஏரும் இன்பமும் இயல் வரப் பரப்பி, எண்ணற்காகா அருங் 

கலவெறுக்கையோடு, பன்னூரறாயிரம் பாற்பட வகுத்துக் காப்புமறம்'! 

அவனால் விடப்பெற்றவர். பெருங்குன்றூர்கிழார். aus SSC Hr 

பெரும்பேகனைப் பாடி அவன் மனைவி கண்ணகி3யோடு கூடி வாழுமாறு 

அவன் உள்ளத்தைத் இருத்தியவருள் இவரும் ஒருவர். தம்பால் “அறிவு 
கெட நின்ற நல்கூர்மை'*யை ஓழிப்பது குறித்துச் சோழன் உருவப் 

uss ot இளஞ்சேட் செனனியைப் பாடிப் பெரும் பரிசில் பெற்றவர். 

இத்தகைய சான்றோர் ஒருகால் பெரும் போருடற்றி வெற்றிகொண்டு 

வாகைசூடி மேம்பட்ட தலைவனொருவனைக் சண்பார். அவன் தன் 

வேந்தன பொருட்டுக் கடும்போர் புரிந்தான். அவ் வேந்தன் போரில் 

துன்புற்றிருப்பானாயின், தலைவனாகிய இப் பெருச்தகையின் ஊர் 

பசியால் பெருந்துயர் உழக்கும் என்று இப்பாட்டின்கட் குறித் 

அரைத்து மடம்கன்றார். 

கொய்யடகு வாடச் தருவிற குணங்க 
மயிலஞ் சாயன் மா௮ யோளொடு 
பசித்தன் றம்ம பெருந்தகை பூ3ர 
மனையுறை குரீஇக கறையண ற சேவல் 

இ பாணர் நரம்பின் சதிரொடு வயமான் 

குரற்செய் பிலியி னிழைத்த குடம்பைப் 
பெருஞ்செய் கெல்லி னரிசி யார்ந்து தன் 
புன்புறப் பெடையொடு வதியும் 
யாணர்த் தாழும் வேந்துவிமு முறினே,. 

திணையும் துறையு மலை, பெருங்குன்றூர் கிழார் பாடியது.
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oooh: கொய்யடகு வாட - கொய்யப்பட்ட இல்க்கறி 
வாடி. வதங்கவும் ; தரு விறகு உணங்க - கொண்டுவந்த விறகு 

உலர்ந்து கெடவும்; மயிலனு சாயல் மாயோனொடு - மயில் 

போன்ற சாயலும மாமை கிறமுமுடைய மனையாளோடு கூடி 

வாழும; பெருக் தகையூர்-பெரிய தகைமையினைய/டைய தலைவன 

கூர்) வேந்து விழு முறின்-வேச் தன போரில் துன்பு அவானாயின், 

பூக்கன்று - பியால் வருந்தும் ; மனையுறை குரீஇக் கறை 

யணல் சேவல் - மனையிறைப்பில் வாழும் ஊர்க்குருவியின் கரிய 
கழுத்தையுடைய ஆண்; பாணர் ஈரம்பின் சுகிரொடு - 
பாணருடைய யாழ் ஈரம்பின் கோதுகளுடன்; வயமான் கூரல் 

செய் பிலியின் இழைத்த குடம்பை - வலிமிக்க இங்கக்இன 

கஇர்துத பிலிபோன்ற மயிரைச்கொண்டு செய்க கூட்டின்சண், 
பெருளு செய் கெல்லின் 9A ஆர்ந்து - பெரிய வயலிட,த்து 
விகாக்கு கெல்லரிசியை யுண்டு; கன் புன் புறப் பெடையொடு 
வதியும் - தனது புல்லிய புற,கை கயுடைய பெண்ணோடு அங்ஞும் 7 
யாணர்ச்சாஞம் - புது வருவாயினையுடையதாம் ; எ. ஐ; 

வேந்து விழுமுறின், ஊர் பசித்தன்று 1) யாணரீத்தாகும் எனக் 
கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. சேவல் அரிசியார்ச்து. பெடையெடு 
குடம்பைக்கண் வதியும் யாணர்த்தாம் என இயையும். ப௫ித்தல் தெளி 
வாசலின், இறந்த காலத்தாற் கூறினார். வேற்தன் விழுமமுறாதவாறு 
பகைவரொடு பொருது வென்றி கண்டானாதலின் *பெருக்தகை” 
யென்றார். குருவியின் ஆண் கருத்த கழுத்தையுடையதாகலினண், “கறை 
were’! என்றார். கரம்பைச் சீவிச் செம்மை செய்யுங்கால் நீக்கப்படும் 
நார் போன்ற கோது, *௬௰ர7*' எனப்பட்டது. மூஇர்ர்த மயிர் sar 
விட்டுத் துப்போற் கவைத்து நிற்றலின், அதனைக் “குரல் செய் பிலி'” 
யெனவும், நெல்லைப் பொறுக்கு உமியை ரீக அரிசியையே இன்றலின், 
“நெல்லின் அரிசி யார்ந்து'' எனவும் கூறினார். 

விளக்கம்: சோற்றிற்கு வேண்டும் அரிசியின்றி அடகும் விறகும் 
பெறப்படுமாயின், அவை உணவுக்காகரமையின், பயப்பாடின்றி வீணா. 

மென்பார், கொய்யடகு வாட!” வெனவும், '*தருவிறகுணங்க'” வென 
வும் வகுத்தோ தினார். மாமை நிறமும் மயில்போலும் சாயலுமுடை 
யாள் பசியால் மேனி மெலிந்து கிறங் கரிந்து சாயலுடைந்து கெடுவது 
ஒருதலை, வேர்தன் விழுமமூறுவானாயின் பெருந்தகையது ஊர் ப௫த்துக் 
கெடும் என்றவர், அவ்ஷரின் கலம் கூறுவாரரய்க் குரீஇச் சேவல் அரிசி 

யார்ந்து பெடையோடு வதியும் யாணர்த்தாகும் என்றார். விழுமுறின் 
எனவே, உறாமை பெறப்பட்டது. மனையுறை குருவியின் ஆண் கழுத் 
திம் கறையுடையதாதல் சண்கூடு. இதனை விதந்து சாரன்ோரும் 
**உள்ளிறைக் குரிஇக் காரணற் சேவல்'' (ஈழம். ௧௮௧) என்பர். பெருஞ் 
செய் நெல் லென்றவிடத்துப் பெருமை மெல்லிற் குரியது; அஃது 
இடத்தின்மேல் நின்றது. செய், வயல். பெடை சாம்பல் நிறத்ததாகலின், 
அதனைப் “:புன்புறப் பெடை'' யென்ரறுர்; பிறரும் ““ஆம்பற்பூவின் சாம்ப 
லன்ன, கூம்பிய சிறகர் மனையுறை குரீஇ”' (குறும். ௪௬) என்பர். மனை 
யுறை குருவி பெருஞ்செய், நெல்லின் அரிசி யுண்ணும் என்றதனால், 
ஊர்க்கு அணிமையிலே நெல் விளையும் வயலுள்ள வளவிய கராதல்
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பெறப்படும். பெருந்தகையூர் என்றதற்குப் பெரிய தகைமையினை 
யடைய வூரென வுரைப்பினுமமையும். வேந்து விழுமமுறின், யாணரீத் 
தாகும் பெருக்தகையூர் பசித்தன்று எனச் சொல்லி விழுமம் உறா வகை 
யில் மறவர் பொருது காத்தவாறு கூறியதாஉமாம். 

௩௧௯. ஆலங்குடி வங்களர் 
ஆலங்குடி. யென்னும் ஊர்கள் பல தமிழ் நாட்டில் உள்ளன. இவ் 

வங்கனார் சோழருடைய உறையூரையும், அவ்வூரிலுள்ள அறங்கூ. 
ஐவையத்தையும் ““மறங்கெழு சோழர் உறந்தை யவையது, அறங்கெட 
அறியாது” (ஈற். ௪௦௦) எனச் இறப்பித்துக் கூறலின், இவர் சோழ 
நாட்டவர் எனத் அணிந்து கூறலாம். பரத்தையிற் பிரிந்து புறத் 
தொழுகும் தலைமகனுக்குத் தோழி, “பரத்தையர் புன்மன மூடையவர் 7 
அவரை நின் மனைக்கண் வைத்துப் பேணுவாயாயினும் அவர் [பைந் 
தொடி மகளிரொடு சிறுவர்ப் பயந்து ஈன்றி சான்ற கற்போடு, எம்பாடா 

தல் அரிது! எனத் தெருட்டுவது மிக்க இன்பந்தருவதொன்று, ஒரு 
தலைவன் தன் வேந்தன்பொருட்டுப் போர்க்குச் சென்றிருக்கான். அவன் 
மனையவள் தன் மனைக்கண் இருந்து தனக்குரிய அறத்தைச் செய்து 
வந்தாள். அக்காலை அவன் அருள் பெற்று வாழும் பாணன் அவள் மனை 

நோக்கி வந்தான். அவன் வந்தபொழுது மாலைப்பொழுதாயிற்று. 
அவன் கருத்தையறிந்த மனைக்கிமத்திு, “பாண, பொழுது பாறைந்தது) 
யாம் என்பாலுள்ளது முயற்கறியே யாயினும் தருகுவேம்; உண்டு 
இங்கே யிருந்து செல்க; நேற்று வேந்தன்பொருட்டுப் போர்க்குச் சென் 
றுள்ள தலைவன் காளை வாகை சூடிப் பெரும் பொருளுடனே வந்துவிடு 
வன், நின் பாடினி பொன்னரி மாலையணிய நீ பொற்றாமரை சூடத்தரு 
வன்'' என்றாள். அதனைக் கேள்வியு ம்றார் ஆரியர் ஆலங்குடி வங்களூர். 
மறக்குடி. மகளாகிய அவள் கூற்றில் தன் காதலனைப் பற்றிய நினை 
விடைக் கலக்கம் சிறி துமில்லாமலிருந்தது அவருக்கு மிக்க வியப்பினை த். 
தந்தது. அதனை இப்பாட்டின்சண் வைத்து இனிமை மிகப் பாடியுள்ளார். 

பூவற படுவீற் கூவற் ஜரொடிஇய 
செங்க. சின்னீர் பெய்த சீறில் 
முன்றி லிருந்த முதுவாய்ச் சாடி. 
யாங்கஃ டுண்டென வறிது மாசின்று 

௫ படலை முன்றிர் சிறுதினை புணங்கல் 

புறவு மிதலு மறவு முண்கெனப் 
பெய்தற கெல்லின்று டொழுதே யதனால் 
முயல்கட்ட வாயினும் சருகுவேம் புகுதக் 
இங்கிரும் தமோ முதுவாய்ப் பாண 

௧௦ கொடுங்கோட் டாமா னடுங்கு தலைக் குழவி 
புன்றலைச் சிறாஅர் கன்றெளப் பூட்டும் 
சீறார் மன்ன னெருகை ஞாங்கர் 
வேந்துவிடு தொ.மிலொடு சென்றனன் வர் துகின் 
பாடினி மாலை யணிய 

கடி வாடாத் தாமரை சூட்டுவ னினக்கே, 
திணையும் துறைய மலை, ஆலங்குடி வர்கஜர் பாடியது.
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உரை : பூவல்படுவில் கூவல் கொடி. இய செங்கண் இன்னீர் 
பெய் த-செம்மண் கிலசது மடுவில் உள்ள நீர்கிலயைக் தோண் 

டி.யனால் உண்டாகிய சிவக்க இடத்துச் சிறிதாக வூறிய நீரை 

மூசந்துவைக் க; சீறில் முன்றில் இருக்க- கிறிய வீட்டின் 

முற்றத்தில் உள்ள தாகிய; மூது வாய்ச் சாடி. ௮ஃடு உண்டென 

அறிதும் - முதிய வாயையுடைய  சாடியின். அடி.பபகுதஇயில்' 
நீர் சிறிது உண்டென்று அறிகன்றேம் ) மாசின்னு - அது கூற்று 

மின்றாகவும் உளது ; படலை மூன்றில் சிறு இனை யுணங்கல்-படல் 

கட்டிய முற்றத்தில் கறிய இணையாகய உலர்ந்கை/ புறவம் 

இ.கலும் அறவும் உண்க எனப் பெய்குற்கு - புறாக்களும் இகுந் 
பறவைகளும் முற்றவும் உண்க என்று கெளித்து அவற்றைப் 

பிடிகுதுச சமைத்குற்கு; பொழுது எல்லின்னு- ஞாயிறு மறைந்து 

இரவாயிற்௮ு) அ.கனால்-) முயல் சுட்டவாயினும் தருகுவேம் - 
உள்ளது முயலினது சுட்ட கறியேயாயினும் ௮கனை உண்ண து 

தருவேம்; புகு கந்து ஈங்கு இருந்கீமோ - எம மணைக்குட் 

புகு௩து இவ்விடதேக இருப்பாயாக 7; முதுவாய்ப பாண - அறிவு 

கூ.இர்க.த பாணனே; கொடுஙககோட்டாமான ஈடுங்கு கலைக குழவி - 

வளைக்க கொம்பையுடைய ஆமானது அசைகின ற கலையையுடைய 
இளங் கன்றை; புன்றலை௪ அரு - புல்லிய கலையையுடைய 
சிறுவாகள் ; கன்றெனப பூட்டும சீறா மன்னன் - கம்முடைய 
சிறு கோசக்குச் சேங்கன்றெனப பூட்டி விளையாடும இறிய 
ஆரையுடைய மன்னனாகிய கொழுகன் ) கெருகை ஞாங்கர் - 
கீகற்றைய கானில்; வேந்து விடு கொழிலொடு சென்றனன் - 
பெருவேற்கன் பொருட்டுப் போரதககதொழிலை மேறகொண்டுூ 
சேனுள்ளான் ; வந்து - நாளை விளைமுடிக்து வந்து; நின் 
பாடினி மாலை யணிய - நின்னுடைய பாடினி பொன்னரி மாலை 
HOGS மகிழ) கினக்கு வாடாத்தாமரை சூட்டுவன் நின கருப் 
போன்னாற் செய்கு வரமரைப்பூவைச் சூட்டுவான் ; எ. று, 

பாண, சாடி, மா௫ன்று; பொழுது rear MMC), SH GCN; 
புகுதந்து ஈங்கிருக்தீமோ,; மன்னன் நெருகை ஞாங்கர் சென்றனன்.. 
கால் வந்து, அணிய, சூட்டுவன் எனக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க? 
ஆங்கெள்ப தசைகிலை. செம்மண் நிலத்துக் கூவளில் தோண்டிய 
சிறிய இடம் சிவம் இருத்தலின், “*செங்கண்”? எனப்பட்டது. சாடியின் 
வாய் உயர்ந் இருத்தலின் மு. துவாய்ச் சாடி”? யென்றார். அகட்டி லுள்ள 
நீர் கசடு கலந்து மாசுடைத்தாமாயினும், இஃது அன்ன தன்று 
என்றதற்கு **மாசின்று'' என்றுள்.  இனையணங்கலைத் தெளித்து 
அவற்றை யுண்ணவரும் புறாவையும் இதலையும் பிடித்துக் கொன்று 
சமைத்தம்கு இல்லாதபடி. இரவு வந்துவிட்டதென்பாள் **புறவும் 
இதலும் உண்கெனப் பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுது”' என்றாள்.. 
மிக்க இளங்கன்றை “நடுங்குகலைக் குழவி”' யென்றும், இளய சேங் 
கன்றினை வாளாது **கன்''ெறன்றும் கூறினார். பூட்டும் என்றதசது: 
கேற்பச் சிறுதேர் வருவிச்கப்பட்டது. நெருநை ஞாங்கர் என்றமையின்
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காளை என்பது பெற்றும். வினைமுடித்து வாகைசூடி. வருதல் ஓருதலை 
யென்பது கருத்தாதல் தோன்ற பாடினி மாலையனணீய, வாடாதி 
தாமரை சூட்டுவன் கினக்கே'? யென்றாள். வாடாத்தாமரை, Our hap 
மரைக்கு வெளிப்படை. ஆங்கு: அசைகிலை, 

விஎக்கம் : பூவல், செம்மண் நிலம். படு, பள்ளம்) இது மடு வென 
வும் வழங்கும். தொடிஇய செங்கண், சோண்டுதலாலுண்டாகிய சிவந்த 
ஊற்றிடம். செம்மண் பாங்கினதாகலின் செங்கண் எனப்பட்டது ; 
இயல்பாகவே சிவந்திருத்தல்பற்றிச் செங்கண் என்றார்; திருமாலின்கண் 
இயல்பாகவே அவ திருத்தல் கண்டு சான்றோர். “*மிரயிர் தீர்செங்கண் 
செல்வ?!” (பரி, ௪) என்றாற்போல. முதுவாய், உயர்ம்தவா யென்று 
மாம். அகடு, ௮ஃடு என வந்தது ; செய்வது *செய்வஃது!' எனவும், 
அகுதை அஃதையெனவும் வருவதுபோல் ஆய்தம் விரிந்தது... பொழுது 

மறையின், புறாவும் இசலுமாகிய பறவைகள் தத்தம் சேக்ளைக்கண் 
ஓடுங்இவிடுமாகலின், “பொழுதும் எல்லின்று'' என்றாள். சிறு இண்களை 
உணக்கற்குப் பெய்க வழி, அவற்றை யுண்டற்கு வரும் புரு முதலிய 
வற்றைக் கண்ணிவைத்துப் பிடிப்ப; கண்ணிவைத்துப் பிடித்தற்கு இது 
பொழுதன்று என்பாள், “உணங்கல் பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுது?” 
எனத் தகுதியுற மொழிந்தாள். புதிய இறைச்சி நல்குதற்குக் காலமன் 
மையின், உள்ளது பழையதாகய சுட்ட முயற்கறி) அதனை நல்குகுற்கு 
இயதுமென்றது, இல்லென்னது விருந்தோம்பும் மனையவளது மரண்பு 
தெரிவித்து கின்றது. கொடுமை, வளைவு. ஆமான் ஈன்ற இளங்கள் மிளை, 
நடுங்குதலைக் குூழவி' யென்மது அவள் இளமைமிகுதி குழித்து. 
கன்றொடு விளையாட்டயறாம் சிறுர், அமா னுடைய இளங் மூழவியைப் 
பற்றித் தம் சிறுதேர் ஈர்க்கும் கன்ெறனப் பூட்டி விளையாடுவது, மிக்க 
இளமையுடையாரும் மறச் செயலில் ஈடுபட்டுப் பயிலும் தஇறம் கூறு 
கிறது. நெருநை ஞாங்கர் எனறதற்கு நெழுநைக்கு முன்னாள் என்றும், 
இடையில் கழிந்த ஓரு நாளைய நிகழ்ச்சி கேட்டறிந்து, வெற்றி 

யுண்டாதலை நன்கு ஜெளிந்து மானை வந்து சினக்குத் தாமரையும் நின் 

பாடினிக்குப் பொற்றுமரையும் ஈல்குவன் சன் கணவனென்றும் கூ றினா 
சென வுரைப்பினு மமையும். 

௩௨௦. வீரை வெளியலம் 

வெளியன் என்பது இவரது இயற் பெயர்; வீரை யென்பது 
இவரதூர். இது பெண்ணையாற்றின் வடகரையிலுள்ள நாட்டைச் 
சேர்ந்தது; புதுச்சேரிக் கருகில் வீராம்பட்டினமென இப்போது 
வழங்குகிறது. அககானூற்றிற் காணப்படும்சான்றோர்களுள் ஓருவரான 
வீரைவெளியன் தித்தனார் இவருடைய மகனுராவர். மழையை 
நோக்கித் தோழி கூறுவதாக இத் தித்தனார் பாடியுள்ள பாட்டைப் படிப் 
பவர் இவரது புலமை ஈலங்கண்டு பெருவீயப்படைவர். இத்தகைய 
புலமை ஈலஞ்சான்ற மகனைப் பெற்ற வெளியனாரை சினையா திருப்பத் 

கும் இடமிராது, வெளியனாரும் நல்லிசைப் புலமை கலம் சிறக்க 
வாய்ந்தவரென்பதை இப்பாட்டு எடுத்துச் காட்டுகின்றது, தானைத் 
கலைவஜனொருவன் தன் வேந்தன்பொருட்டுப் போர்க்குச் சென்று வெற்றி 
மேம்பாட்டால் வாகை சூடிச் கிறக்கன்றான், அவனைக் காண்ப து 
குறித்துப் பாணஜஷொருவன் செல்கின்றான். அவனைக் காணும் வெளிய 
னார், அத்தலைவனது ஊர் நலத்தை யெடுத்தொதி அங்குச் சென்று
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தங்கிச் செல்லுமாறு இப்பாட்டால் அறிவுறுத் துகின்றார். அத்தலைவன் 
வேர்தன்பால் பெற்றுவரும் பெருஞ் செல்வத்தைத் தன்பால் வரும் 
பரிசிலர்க்கும் இரவலர்க்கும் வரையாது வழங்கும் வண்மையுடையவ 
னென்றும், அதனால் அவன் பாட்டும் உரையும் பெற்ற பண்புடைய 
நெடுக்தககையாக விளங்குகன்றுனென்றும் குறிக்கின்றார். இப்பாட்டில் 
வேட்டுவர் மனையில் நிகழும் நிகழ்ச்சியொவாறைச் சொல்லோவியம் 
செய்து காட்டுகின்றார். அது படிப்பார் மம் மனக் கண்ணிற் கண்டு 
மகிழ் சறகுரியதாகும். 

மூன்றின் முஞ்ஞையொடு முசுண்டை. பம்பிப் 
பந்தர் வேண்டாப் பலாதீதூங்கு நீழற் 
கைம்மான் வேட்டு௨உன் கனதுயின் படிந்தெனப் 
பார்வை மடப்பிணை தமீஇப் பிறிதோர் 

டு தீர்தொழிம் றனிக்கலை இக்த்துவிளை யாட 
இன்புறு புணா்ரிலை கண்ட. மனையோள் 
கணவ னெழுகுலு மஞ்சிக் கலையே 
பிணைவயிற் றீர்தலு மஞ்சியாயதும் 
இல்வழங் காமையிற் கல்ிலன வோலித்து 

60 மானதட் பெய்த வுணங்குதஇனை வல்சி 
கானக் கோறியொ டி.தல்கவார் துண்டென 

ஆர கெருப்பி னார னாறத் 
தடிவார்ர் திட்ட முழுவள் ஞளூரம் 
இரும்பே ரொக்கலொ டொருங்கிணி தருந்தித் 

௧௫ தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது 

வேந்துதரு விழுக்கூம் பரிசிலர்க் ன்றும் 
அருகா இயும் வண்மை 

உரைசா னெடுந்தகை யோம்பு தூசே, 

திணையும் நுறையு மலை. வீரை வெலியஜர் பாடியது. 

உரை : முனறில் முஞ்ஞையொடு முசண்டை பம்மி. 
முன்னைக் கொடியும் முசண்டைக கொடியும் செறிந்இுரு 2 தலால் ) 
பக்கர் வேண்டா பலாக் துரக ரீழல்ஃவேறே பக்கல் வேண்டாது 
தாமே பக்தலாய்ப் பலவின் கனி தொக்கும் நீழலில் ; கைம்மாண 
வேட்டுவன் கனை துயில் மடிக்தென - யானை வேட்டம் புரியும் 
வேட்டுவன் மிக்க வுழக்கக்ைதுக் கொண்டானாக 7) பார்வை 
மடபபிணை கழிஇ-பார்வையாகிய இகாய பெண்மானை தீ தழுவி) 
பிறிதோர் இரகொழில் தனிக்கலை இக£த்து விளையாட - தொழி 
லொன்றுமில்லாக பிறிதொரு கனி ஆண்மான் கலந்து விக்யாட் 
உயர) இன்புஅ௮ புணர்கிலை கண்ட மனையோள் - இன்பமிக்க



௨௩௬ ty DBT GOT OF 

அவற்றின் புணாச்சி கிலையைக் கண்ட மனையவள் ;) கணவன் 

எழுதலும் ஆன்சி -~ கன் கணவன் உறக்கம் நீங்கி யெழுவனேன் 
அஞ்சியும் ; ௧ல் பிணைவயின் இர்கலும் அஞ்சி - அக் கலையாயெ 
மான் பிணைமானைவிட்டு நீங்கி யோடிப்போமென்று அஞ்சியும் 
யாவதும் - சிறிதும்; இல்வழங்காமையின் - மனையிடததே 
கடமாடாமல் ஒருபுடை யொதுங்கி அ௮மைக்தனளா கலால் 7 
கல்லென ஒலிக்கு - கல்லென ஆரவாரித்து) மானகள் பெய்து 
உணயங்கு இனை வல்சி - மான்தாலின் மேல் பரப்பி யுலர வைக்கு 
இனையரிசியை; கானக் கோழியொடு இதல் கவர்ந்துண்டென 6 
காட்டுக் கோழியும் இகற் பறவையும் கவர்ந்துண்டு அகப்பட் 
டனவாக , ஆர நெருப்பின்-சந் அனக்கட்டையாலாகய நெருப்பில் 

சுட்டு, soo ஆர்க் இட்ட முழுவள்ளூரம் - துண்டு துண்டாக 
அணுதது நிறைந்த இறைச்சியை ; ஆரல் காற - ஆரல் மீனின் 
காற்றமும் உடன் கமழ) இரும்பேர் ஓக்கலொடு ஒருக்கு இனி 
திருந்தி - கரிய பெரிய குற்றக் சாரோடே ஒருங்கு கூடி.மிருந்து 
இனி தண்டு; தங்கை  செணன்மேச - அவ்விடத்தே தங்கிச் 
செல்வாயாக; கங்காது - குறையாமல்; வேந்து தரு விழுக்கூடழ் - 
அனக்குப் பகைவேக்கர் இறையாகக் தந். தனவும் தன் வேக்சன் 
சிறப்பாகக் தற்தனவுமாகிய பெருஞ் செல்வத்தை ; என்றும் 
பரிசிலர்க்கு அருகாது ஈயும் - TEBT ORD தன்பால் வரும் 
பரிசிலச்க்குக் குறையாமல் கொடுக்கும்; வண்மை ஃ கொடையுல் 7 
உரைசால் நெடுந்தகை ஓம்பும ஊர்ஃ புகழமைந்த நெடிய 
தசைமையினையுமுடைய தலைவன் காக்கும் ஊரின்௧கண்; எ.று, 

களர் தங்னை சென்மோ, பாண எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 
வேட்டுவன் துயில் மடிந்தென, பிணை தழமீஇச் கலை விளையாட, எழுதலு 
மஞ்சி, தீர்சலுமஞ்சி, மனாயோள் இல்வழங்காமையின், கோழி3யாடு 
இதல் கவர்ந்துண்டென, வள்ளூரம் ஆரல் மாற, ஓக்கலொடு இனி 
திருந்திள் சென்மோ என இயையும். பார்வை மடப்பிணை, பிற மான் 
களைப் பிடிப்பதற்காகப் பயிற்சி செய்யப்பட்ட மடப்பிணை, இனை 
யுணங்கலைப் பரப்பித் சண்ணிவைச்து, அவற்றை யுண்ணும் கோழியை 
யும் இகலையும் புறா மூதலியவமற்றையும் பிடித்தல் மரபு. உண்டென 
என்பது உண்டு பிடிபட்டனவாக எனக் காரியத்தின்மேல் நின்றது. 
பலர் தாங்கு ரீழலென்றும், ஆரராறவென்றும் பாடமோதி, பலர் உறங் 
கும் கீமலெனவும், சந்தனத்தின் மணங்கமழவெனவும் முறையே 
பொருஞூரைப்பாரு மூளர். 

விளக்கம் : முன்னைக் கொடியும் முசுண்டைக் கொடியும் மூன்றி 
லில் நிற்கும் பலாமரத்திம் படர்ச்து பக்தர் வேய்ந்தது போல் இனிய 
கழல் செய்தலின், பர்தர் வேண்டாப் பலாத் தூங்கு நிழல் என்றார். 
பலர் தூங்கும் நீழல் என்ற பாடத்துக்குப் பலரும் கள்ளுண்டு இடம் 
அறங்கும் நீழலிடம் என்று உரைப்பினும் அமையும், கைம்மான், யானை, 

அதமனாடு கூடி யை ளக் ற்குப் 4 ரர் இர் 
கொழில் தனிக்கலை தகாதது விளையாட? மா. லாம் யற்



மூலமும் உரையும் ௨௩௭௪ 

புணரீறிலைக்கண் விளையாட்டயரக் காண்பனேல் Can Garou 
கணவன், கலையை யருளாது வீழ்த்துவன் என்றுணரீர்து அவன் உறக் 
கத்தினீங்கி யெழுவனோ எனவும், தன் வரவு காணின் புதிதுவந்த கலை 
மாள் அஞ்சியோடியவழிப் பிண்மானது புணர்சிலை யின்பம் சிதைய 
மெனவும் அஞ்சி ஒருபுடையில் ஒடுங்கெள், அவளது Poss, தினை 
யுணங்கலைச் கானக் கோழியும் இதலும் அஞ்சாது கவர்ந்துண்டற்கு 
இடர்தர்தது. கானக்கோழி முதலியவற்றின் இறைச்சியும் ஆரல்மீன் 
கறியும் ஏனை மான் முதலியவற்றின் இறைச்சித் துண்டமும் சந்தன 
Anan சட்டு விருக்கினரீக்களித்து ஓம்புவர் எனக் கானவருடைய 
விருக்தோம்புஈ் திறன் கூறியவாறு. இதனைத் தொகுத்துச் சுருங்கவுரை 
யாது விரித்ததோதியது கேட்டும் பாணற்கு உள்ளத்தில் வேட்கை 
எழுப்பி, உரைக்கப்படும் உரைவ ழி கிற்கப்பண்ணுவது குறித்ததாம். 
சந்தன விறகிற் சுடுவது ஈறுமணம் ஊட்டற்கென வணர்ச. தங்கியவழி, 
இவ்விறைச்சி வகையுட$னே பகைப்புலத்துப்பெறும் உயரிய பொருளை 
யும் தரப்பெறுதல் ஒநதலையென்பார், “sR சென்மோ”” எனவும், 
“*அருகாது ஈயும் வண்மை உரைசால் நெடுக்ககை”' யெனவும் கூறினார். 
போரிடை3ய செய்யப்படும் அருஞ்செயலை வியக்து பாராட்டி வேந்தன் 
கல்கம் சிறப்பும் உளப்பட *விழுக்கூம்”" னன்றாூர், 

உ, உறையூர் மருத்துவன் நாமோதரலர் 

சோழன் குராப்பள்ளித் துஞ்சிய திருமாவளவன், பிட்டங்கொழ் 
ஐன் என்ற இவர்களைப் பாடிச் சிறப்பெய்தியவர் இச் சான்றோர். இவர் 
உறையூரின்கண் இருந்து மருத்துவத்கொழில் செய்துவந்தவ ராதலால், 
உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார் என இவர் கூறப்படுஇன்றார். 
போரில் புகழுண்டாகப் பொருது வாகை மிலைக்து இறப்புற்ற தலைவன் 
ஒருவனைப் பற்றிப் பாணரிடையே பேச்சண்டாக, அதனைக் கேட் 
டிருந்த தாமோதரனார் அவர்கட்கு விடை கூறுவார்போல இப்பாட் 
டைப் பாடியுள்ளார். இதன்சண் தலைவனது ஊர் அமைந்து நாட்டின் 
இயல்பை விரித்துரைப்பாராய், அடகு காடு நன்செய் வளமின்றிப் புன் 
செய் வளம் மிக்கதென்றும், அங்கே வரகே மிகுதியும் விளைவதென் 
றும், வரகுக் கொல்லைகளில் வாழம்வனவற்றுள் ஒன்றான பூழ்ச்சேவல் 
வரப்புகளில் வாழும் சுண்டெலிகளைப் பிடித்துத் தின்னுமா ற்றுல் 
அவற்றை யலைக்குமென்றும்,அவற்றிம் கஞ்சம் எலிகள் ஓடிக் கொல்லை 
யில் உதிர்ந்துகிடக்கும் தோகைகளிடையே பதுங்குமென்றும் சொல்வி 
இத்தகைய சாட்டிடையுள்ளன ஊரையுடைய தலைவன் சென்னி, 
போரில் பகைவருடன் பொருதலால் வாள் வடுவால் அிறப்புற்றுத் இசமு 
மென்றும், அவன் போரைப் பெரிதும் விரும்பும் வல்லாண்மையுடைய 
னென்றும் எடுத்துரைத்துள்ளார். இப்பாட்டு இடையே சில அடிகள் 
கிறைந்துள்ளது. 

பொறிப்புறப் பூழின் போர்வல் சேவல் 
மேர்தோல் களைந்த தீங்கொள் வெள்ளெட் 
சுளகிடை யுணங்கற் செவ்வி கொண்டுடன் 
வேனிற் கோங்கின் பூம்பொகுட் டன்ன 

இ குடந்தையஞ் செவிய கோட்டெலி யாட்டக்



௨௩௮ புறகானூறு 

கலியார் வரூன் பிறங்குபீ ளொளிக்கும் 

வன்புல வைப்பி னதுவே சென்று 

இன்பழம் ப€இ...... னனோ பாண 

வாள்வடு விளங்க சன்னிச் 

௧௦ கெருவெங் குருசி லோம்பு ads. 

திணையும் துறையு மலை, உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரறர் பாடியது. 

உரை : பொறிப்புறப் பூழின் போர்வல் சேவல் - புள்ளி 

பொருந்திய புற தை தயுடைய குறும்பூழ்ப் பறவையின் சேவல் 7 

மேந்தோல் களைந்த இங்கொள் வெள்ளெள் - மேலுள்ள தோல் 

க்கப்பட்ட இனிமை பொருந்திய வெள்ளிய எள்ளாகிய] 

சுளகடை யுணங்கல் செவ்வி கொண்டு - முற்றதீகுல் வைத்து 

உலர் த்தப்பட்டவற்றைக் கவர்ந்துண்டு உடன் - உடனே) 

வேனற் கோங்கின் பூம்பொகுட்டன்ன - வேனிற் காலகுது 

மலரும் கோங்கனது பூவிடத்துள்ள கொட்டையைப்போன்ற ; 

குடந்தையம் செவிய - வக£ந்து அழகிய காதுககாயுடையவாகிய/ 

கோட்டெலி யாட்ட-கொல்லை வரப்பில் வாழும் எலியை யலைக்க 7 

கலியார் வரஇன் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும-தழை,த் தலைப்பொருக்திய 

வரகின் உயர்ந்து தோசையிடையே அ௮வ்வெலி சென்று மறை 

யூம்) வன்புல வைப்பினது - வன்புலமாகிய நாட்டின் கண்ணே 

யுளது ; சென்று இன்பழம் ப.இ - சென்று பறித்துச் கன்னப் 

படும் பழம் பசந்து 7... பை - பாணனே? வாள் வடு 

விளங்யெ சென்னி - வாளால் வடுப்பட்டு விளங்கும் கலையை 

யுடைய) செருவெங் குரிசில் ஓம்பும் ஊர் - போரை விரும்பும் 

குரிசிலாகிய தலைவன் காத்களிக்கும் ஊா; எ-று. 

cart, சேவல் உணங்கல்கொண்டு கோட்டெலியாட்ட,(அவ்வெலி) 

பீள் ஒளிக்கும் வன்புல வைப்பினது எனக் கூப்ட, வினைமுடிவு செய்க, 

ஆட்டப் பீள் ஒளிக்கும் என்றதற்கு ஆட்டின்பொருட்டுப் பீளின் கண் 

ஒளிக்கும் என வுரைப்பினுமமையும். எள்ளின் மேல்தோல் நீங்கெயவழி 

அதன் உள்ளீடு வெளுத்துத் இன்பார்க்கு இனிமை பயப்பதாகலின், 

ஈஜீங்கொள் வெள்ளெள்'' என்றார். செவ்விகொண்டென்றார், காவ 

aaron யறிந்து அக்காலத்தே தப்பாது கவர்நீதுண்பது பூழ்ப் 

பறவைக்கு இயல்பாதலின். வரகு விளையும் கொல்லையின் வரப்பில் 

வளையமைத்து வாழ்வது பற்றிச் சுண்டெலியைக் “*“கோட்டெலி'? 

யென்றார். வரன் a Otis வைக்கோல் ஈண்டுப் பிளெனப்பட்டது; 

அதனைத் தோகை பயென்றலும் வழக்கு. வன்புலம் மூல்லைஙிலம். 

சென்னியில் உண்டாய வாள்வடு, தலைவனது வாட்போர் வன்மை 

யைச் இறப்பித்துக் காட்டலின் *வாள்வடு விளங்கிய சென்னி'' யென் 

றார். ஓம்புமுரென்றது ஆற்றலால் ஈன்ற தாய் தன் குழவியை யோம்பு 

வத போல ஓம்புகன்றானென்பது விளங்க கின்றது. 

விளக்கம். கோழிகளை வளர்த்துப் போர் செய்து வெற்றி 
பெறப் பயிற்நுவதுபோலப் பண்டைகாளில் குறும்பூழையும் பயிற்று
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வு மரபு ; இவ்வகையால் போர் செய்தலில் வன்ஸபைாமிக்க சேவலை, 
பூழின் போர்வல் சேவல்'” என்றார். குறும்பூம்களைப் போரிர் பயிற் 
செய்து விடுவோரைக் குறும்பூமாடு.கள் என்ப. குறும்பூழ்க்கு அரிசி 
யுண்ணத் தருதலும், பச்சிலை பிசைந்து தடவுதலும் அவ்வப்போது 
அதற்கு மர்இரம் பல வோதுவதும் உண்டு. குறும்பூழ்களுள் வெல்லும் 
இறலடையவற்தறிற்கு இலக்கணங்களும் பண்டை காட்புலவர் கண்டிருக் 
தனர் குறும்பூமைக் காடை யென்றும், காடையின் வேறாகிய கவுதாரி 
Quer nis a mat. sig கனத்துத் தேய்த்து மேல்தோலை நீக்கிய 

வெள்ளெள்கா ஈரம் yoré ௭எளகிடைப் பரப்பி உணக்குப. உணக் 
Garg அற்றம் நோக்கி வெள்ளெள்ளைக் கவர்தலின், **செவ்வி 
கொண்”! டென்றார். செவ்வி யுணங்கல்கொண்டு எனக் கொண்டு சள 
இடைச் செவ்லியுண்டாக உணக்கியழசீனம் கவர்ந்து கொண்டென் 
வுரைப்பினும் அமையும். மூடங்றை, வளைவு. முடம் முடர்தை (பஇற். 
௩௨) யென வருதல்போல, குடம் கூடந்தகையென வந்தத; “குடந்தை 
யன் செவிய”' (அகம், ௨௮௪) என வருதல் காண்க, இதனைப் *பெயர்த் 
திரிசொல் ; இனிப் பழ வழக்கென்பது மொன்று”! (பதிம். ௨௭) என்பர் 
பதிற்றுப்பத்தின் பழையவுரைகாரர். வேணிற்காலத்தரும்பும் கோங் 
இன் அரும்பு எண்டெலியின் காதுக்கு உவமை. பாணன் தஸ்கிச் செல் 
வானாயின் அவற்குச் தூப்பெறுவனவற்றை யுரைக்கும் அடிகள் கிதைர் 

துள்ளன. வாட்போர் செய்வார்ச்குத் தலையிற் புண்ணுண்டாதல் 
இயல்பாதலின், 4வாள்வடு விளங்யெ சென்னி'' என்றாள். திருக்கோயி 
ஆரார் வட்டத்தின் மேலைப்பகு மயிற் காணப்படும் கல்வெட்டுக்களுள் 
வாட்போர் செய்து தலையிய் புண்பட்ட வீரர்களைக் குறித்திருப்பது 
காணத்தக்கது. ய்ய 

haa. ஆர்கிழார் 
ஆவர்கிமாரது இயற்பெயர் Osht Gog. அவுரென்ற பெயரு 

டைய ஊர்கள் தஞ்சைமாகாட்டிலும் வடவார்க்காடுமாகாட்டிலும் உள் 
ளன.  நஇிருவண்ணாமலைப் பகு யிலுள்ள ௮37 இச்சரன்3௫ர து 
ஊராக இருச்கலாமபென எண்ணுகுற்்2கற்ப, முல்லை நிலத்தையே இவர் 
சிறப்பித்துப் பாடியிருக்கின்றார். இவர்க்கு மகனுரொழுவருளர், அவரும் 
ஈல்லிசைச் சான்றோருள் ஓருவர். அவர் பெயர் கண்ணனார் என்பது. 
ஆவூர்கிழார் மகணாரான கண்ணஞர் பாடிய பாட்டொன்று அகத்தில் 
காணப்படுகிறது, அதுவும் குறிஞ்சி நிலச் எறப்பை யெடு3துக் கூறு 
கறத. தஞ்சைமாகாட்டு ஆவூர் காவிரியின் தென்கரை » உளது, 

அஃறழும் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்க்த திருஞானசம்பந்த உற் சிறப் 
பித்துப் பாடப்பெற்றெனினும் மருத வளஞ்சார்ச்து அட.எணாமலை 
நாட்டி அவூரின் வேறுபடுகிறது. அவூர்கிழார் பாடியதாக இச்சு ஒரு 
பாட்டித்சான் இந்நூலில் ஈமக்குக் கிடைத்துள்ளது. இரன்்சண் இவன் 
வேல் வீரனொழுவன் போரில் கடுஞ்சமம் புரிந்து பகை 3வந்துர் அவா 

கினைக்குந்கோறும் அச்சம் மிகுந்து உறங்காக்கண்ணராய்த் துன்ப 
முழக்குமாறு வென்றிமேம்பட்டான். அவனது ஊரைச் இறப்பிக் 
கின்றார் ஆசிரியர் Bayi Grit. அர்.ற ஊர் வன்புலமாகய முல்லை நிலத் 
தில் உளது; அந்த காட்டு வில்ிலருமவரடைய கிறுவர்கள் aged 
கொல்லைகளில் வரகினது அரிகாலைப் பொருந்தியிருக்கும் காட்டெவி 
களை வேட்டமாடுவர் ; எலியொன்றைக் கண்டதும் அவர்கள் வில்லை 
வளைத்து ஆரவாரிப்பர் ; அவ்வோசை கேட்டதும் அருகே மேயும் குறு 
முயல்கள் அண்மையில் அவர்கள் மனை முற்றத்தில் இருக்கு.ம் கரிய மட் 
கலங்களிடையே, அவை யுருண்டோடி யடைந்து கெடுமாறு பாய்ந்
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தோடும், என அவ்வன் புலத்தியல்பை இப்பாட்டில் அழகுறக் கூறி 
யுள்ளார். 

உழுதூர் காகா யூழ்கோ டன்ன 
கவையழுட் கள்ளிப் பொரியரைப் பொருந்தப் 
புதுவர கரிகாற் கருப்பை பார்க்கும் 
புன்றலைச் சிறாஅர் வில்லெடுத் தார்ப்பிற் 

இ பெபருங்கட் குறுமுயல் கருங்கல னுடைய 
மன்றிற் பாயும் வன்புலத் ததுவே 
கரும்பி னெந்திரஞ் சிலைப்பி னயல 
திருஞ்சுவல் வாளை பிறழு மாங்கட் 
டண்பணை யாளும் வேந்தர்க்குக் 

௧௦ கண்படை யீயா வேலோ னூரே. 
திணாயும் நுறையு மலை. ஆவூர்கிறார் பாடியது. 

உரை : உழுதூர் காள மபூழ்கோடு அன்ன-நிலல்ை 

யுழு.கு.கனால் இயர் த கடைகொண்டு செல்லும் காளையின் தலையில் 

wer gs கொம்புபோல்; கவைழமுூள கள்ளி பொரியரைப் 

பொருக்க-கவைக்க முட்களாயுடைய கள்ளி மரத்தின் பொரிந்து 
அடிப் பருகியைப் பொருக்கயிருந்து; புது வரகு அரிகால் 

கருப்பை பார்கீறாம் - புதிது forse வரகை யரிந்துபிண் 

உண்டாகிய அரிகாலின்கண் வும்து மேயும் எலியைப் பிடிப்பகற் 
குச் செவ்விபார்க்கும்; புன்றலைச்சிறா௮ா வில்லெடுச் கார்ப்பின் - 

புல்லிய தலையையுடைய சிறுவர்கள் கையில் வில்லையெடுத்துக் 

கொண்டு ஆரவாரிப்பாராமின்; பெருங்கண் குறு முயல்-பெரிய 

கண்ணையுடைய குறுமுயல்; கருங்கலன் உடைய மன்றில் பாயும் - 
கரிய புறகதையுடைய மட்கலங்கள் உருண்டுடைக்து கெட 

மன்றிலே பாய்ந்கோடும; வனபுலககது-வன்புலகஇன் கண்ணே 

யுளது; கரும்பின் எந்திரம் ெலைப்பின் - கழும்பாட்டும் ஆலை 

யொலிக்குமாயின் ; அயலது - அயலதாகய நீரநிலையிலுள்ள 7 

இருஞ்சுவல் வாலா பிறழும் ஆங்கண் - பெரிய பிடரையுடைய 

வாள்மீன்கள் துள்ளிப் பாயும் அழகிய இட ச)ைகயுடைய தண் 
பணையாளும் வேக்தரா்ககு - முளிரச்க மருககிலக்தூர்களை யாட்சு 

செய்யும் அரசர்கட்கு, கண்படை mur வேலோண் ஊ௱ 

கண்ணுறக்க கக யெய் காமைக்கேதுவாகிய ௮௪௪5 க் தரும் 

வேலையடையவன ஊர்; எ. று. 

ஊர் வன்புலத்தது என வினைமுடு.வு செய்க. கொம்பு மூளையாத 
.இளங்காளைகளை உழுதற்குப் பயன்படுத்தாராகலின், “உழுதார் காளை 
யூம்கோடு'' என்றார் / ஊர்தல், ஒய்ந்து ஈடத்தல். ஊ.ழ்கோடென்ருர், 

எருத்திலிட்ட நுகம் முகத்தே சரியாதவாறு தாங்கும் அளவாகத் தோன் 
மிக கோடு என்பது விளக்கு தற்கு. பொரீத்தாற்பேரல் பொருக்குடைய 
அரைபொரியரை யெனப்பட்டது. புதுவரகறிந்த அரிகாலில் உஇர்நது
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கிடக்கும் வரகையுண்டற்கு வரம்பகரையில் வாழும் or of வருமாதலால் 

அதனைக் கண்டதும் கறுவர்கள் அதன்மீது. அம்பு எய்யும்பொருட்டு 
ஆரவாரிப்பது இயல்பென்பதுகொண்டு “ஆர்ப்பின்'' என்றும், சிறாரின் 
ஆர்ப்புக் கேட்டு அஞ்சியோடும் குறுமுயல் கருங்கலங்களினிடையே துள் 
ஸிப்பாய்க்கோடுங்கால், அவை யுருண்டு தம்மிம் ரூக்குண்டு உடைகலால் 
கருங் உலனுடைய மன்றிற் பாயும்” என்றும் கூடினர். வேலோனது 
பகைமைக்கஞ்சி இரவெல்லாம் உறக்கமிலராயினர் என்பார், “தண் 
படை யீயா வேலோன்”' என்முர்; **முரசு முழங்கு நெடுநக ரரசு துயிவி' 
யாது, மாஇரம் பனிக்கும் மறம் வீங்கு பல்புகம்'' (பதிற். ௪௨) என்று. 
பிறரும் கூறுதல் காண்க. 

விளககம்: ஊழ்கோடு என்றதற்கு மூதிர்ச்க கோடு எனவும் கூறு: 
at, இளமைச் செவ்வியிற்றோன்றி வெளிப்பட்டு நிமிர்ந் இருக்கும் 
இளங்கோடே கள்ளியின் கவைமுட்கு உவமமாத் கேம்புடைமையின், 
ஊழ்கோடென்றதற்கு மூகாத்த கோடென வுரை கூறப்பட்டது... அளி 
கோடு மிக நீனாது குறுகியிருக்கும் என்பது தோன்றக் “Gatton 
சேோட்ட குறுமுட் கள்ளி!” (அகம். ௧௮௪) என மதுரை மருதனிள 
நாகனார் கூறுவது காண்க. கள்ளிகள் நிற்கும் வேலியடியைப் பொருக்தி 
யிருந்து எலியின் வரவைச் இிறுவர் பார்த்திருப்பரென்றற்கு, **கள்ளிப் 
பொரியரைப் பொருந்திக் கருப்பை பார்க்கும் சிருர்!” என்றார். அரிகால், 
hig அடியில் நிலத்தோடு பொருக்இயிருக்கும் தாள். அரிச 
வின் அடியில் வகா செய்துகொண்டு எலிகள் வாமுமாதலால், அவற்றை 
““அரிகாம் கருப்பை" யெனச் சிறப்பித்தார். சிறுவர்கள், வேட்டுவச் 
சிருர்கள் என்பது கோன்ற, “*வில்லெடும் தார்ப்பின்'? என்றூர். முயல், 
குறுகிய உருவிற்றுயினும் ஈண் பெரிகாகல் பற்றிப் **பெருங்கட் குறு 
மூயல்'' எனப்பட்டது. சிறாராகலால், வில்லை வளைத்து அம்பை யெய்யு 
மிடத்து ஆரவாரிப்பாராயினர். ஆர்ப்புக் கேட்டு அஞ்சியோடும் குறு 
மூயல் அருகே மன முன்றிலில் இருக்கும் மட்கலங்கள் உருண்டுடையு 
மாறு தாவியோடும் என்மூர். புன்புல வூர்களில் இத்தகைய காட்ிகள் 
இக்காலத்தும் உண்டென வறிக, கரும்பின் எந்திரம், கரும்பை ஆட்... 
டும் ஆலை, கரும்பரைக்கும் ஆலையில் எழும் ஒசை கிலைப்பது போது 
வின், “*சிலைப்பின்'! என்றார். **கரும்பி Garé Syed SOR DO OG Dorf sy 
இம்'' (ஐங். ௫௫) என்று ஐங்குறுநூறு கூறுவது காண்க. goa, கழுத் 
அமாம்.  புன்புலத்திலுள்ள ஊரில் வாம்வோனாயினும் வேலோன், 
தண்புல காட்டு வேந்தர்க்கு அச்சம் விளைவிக்கும் வீறலுடையனாவன் - 
என மறவன்து வல்லாண்மையே கூ றியவாரறுயிற்று 

Th. Sth.  வல்லாண்ருல்லை 

adarnt Codi Quer gi, “*இல்லும் பதியும் இயல்பும் கூறு ஈல்லாண்மையை தலமிகுத்தன்று,!! என்று புறப்பொ ருள் வெண்பா மாலை (௮: ௨௨.) கூறுகிறது. இப்புறப் பாட்டுக்களைத் தொகுத்துத் திணையும் துறையும் வருத்தவர் புறப்பொருள் வெண்பாமாலையை மேம் கொண்டு சென்றிருத்தலின், அதுகொண்டே இவ்விளக்கம் கூறப்பட் டது... இப்பாட்டுப் பெரிதும் சிதைந்து கிடக்கிறது. இதனப் பாடிய ஆரியர் பெயரும் பாடப்பட்ட தலைவன் பெயரும் தெரியாவாறொழிம் தின. ஒரு தலைவனது ஊர் நலமும் அவனுடைய போர் கலமூம் எடுத்: துக் கூறவந்த ஆரியர், பரிசிலர்க்கு அவர் கருதியகைக் கருதியவள வோ 
Ly pth. -SI—16
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கொடுக்கவல்ல கொடையும், ஏந்திய தன் வேல் கெடுமாயின், தன் 
வாகப் பெரிய யானையை எறிதற் பொருட்டு எடுத்தால் எடுப்பனே 
விரப் பிறசெயற்கு அதனை எடான் எனப் போர்ச் இறப்பும் கூறியுள் 

னார். அவனது களர் நலத்தை யுரைக்கும் UGS தெளிய விளங்கா 
வாறு சதைந்துளது. 

புவிப்பாற் பட்ட வாமான் குழவிக்குச் 

சினங்கழி காதாக் கன்றுமடுக் தூட்டும் 

ரிட் பபப பய பபப்ப்ய்பப் பயப்பட்டு பரிசிலர்க் 

குள்ளியது சரக்கு மாம்பா வீகை 
றி. வெள்வேலாவ மாயி ஜனொள்வாள் 

கறையடி யானைக் கல்ல 

குறைகழிப் பறியா வேலோ னூ?ே, 

நிணையும் துறையு மலை, seer ணிறார் பாடுபபது, 

உரை: புலிப்பாற்பட்ட வாமான். குழவிக்கு - புலியிடதி 
தகபபட்டிருக் த. தாவும் மானினுடைய கன்றுக்கு ; சினங்கழி 

மூதா - சஇனமில்லாகு முதிய கறவைப்பசு; கன்று மடுத்து 

ஊட்டும் - தன். என்றெனன் Car FSS Sr பாலை புண்டற் 

கமைக் இருககும் ;....... .பரிசிலாக்கு.. உள்ளியது. சுரக்கும 

ஓம்பா ஈலை - பரிசிலராகய பாணர் முதலாயிஞனார்க்கு அவர 

தரு இய தனைக் கருதியவளவே வழக்கும் சள்ளா த ஈலைபிரையும் ) 
வெள்வேல் ஆவமாயின் - வெள்ளிய வேல் ஏந்இச் செய்யும் 

போர் உள தாயின் ) கறையடி யாசைக்கல்லது - உரல்போன்் ற 

காலையுடைய களிற்றைச் கொல்லு,கற்கன்றி ; ஒன் வாள் உறை 
கழிப்பறியா - ஒள்ளிய வாளை ௮கன உறைக் கூட்டினின்றும் 
கழி தீ. கலைச செய்யாத; வேலோன் ஊர் - வேற்படையையுடைய 

குலைவனது ஊர், எ. று. 

சன் சன்றை யொழித்துப் பிறிதொரு கன்று வரின் அதனை 
அணுக விடாத சினமுடைய மல்லாவின் வேறுபடுத்தற்கு “சினங்கழி 
மூதா?!” என்றார். சினங்கழிக்ததற்கு ஏதுக் கூறுவார், “ககா”? எனக் 
குறித்தார். மான் கன்றைத் தன கன்றுபோம் சேர்த்துப் பாலுண்பித் 
தலின் *கன்றுமடுத் கூட்டும்!” என்றார். யாணை சேய்மையில் வரின் 
வேற்படையும், அண்மைக் கண்ணதாயின் வாட்படையும் வேண்டுவன 
வாம். வேந்தார் யாணக் கல்லது, ஏந்துவன் போலான்றன் இலங்கிலை 
வேலே! (புறம். ௩௦௧) என்பசனுல் வேற்படையும் யானைக்கல்ல தெயி 
யப்படா தென்றறிக. 

விளக்கம்? ஆவம், போர். வேலெறிந்து செய்யும் போர், வெள் 
ேவலாவம் எனப்பட்டது. வேல் கொண்டு யானையை யெறிவதல் 
வீரர்க்கு வேட்கை மிகுவது சிறப்பு, 

வெல்க கவ்வ,
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hae. ஆலத்தார்கிழார் 

ஆலத்தூர் என்னும் பெயருடைய ஊர்கள் பல இருப்பினும், இச் 

சான்றோரது ஊர் சோழசாட்டுக் காவிரித் தென்கரை நித்தவினோத 

வளசாட்டு அவூர்க் கூற்றத்து ஆலத்தூ (A. R. No. 878 of 1987) ore 

லாம்; இவர் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவளையும், 

சோழன்சேட் சென்னி ஈலங்கிள்ளியையும் பாடிச் கறப்புற்றவர், ஒரு 

கால் ஒரு தலைவன் போரில் புகழுண்டாகப் பொருது வென்றியால் 

வீறுகொண்டு விளங்கினான். அவண் வன்புல நாட்டுச் சீறூர் ஓன்றிர் 

குரியன். தன் வேர்தனுக்குப் படை வேண்டுமிடத்து வாளுதவியும், 

or வேண்டுபிடத்து அறிவுரை வழங்கியும் சிறந்து நின்றமையின், 

வேந்தன் அவனைத் தனக்கு கெஞ்சறிர்சு நற்றுணைவனாகக் கொண்டு 

பேணினான்.. வேந்தனுக்கு ஈழ்றுணைவஞதைப் பெற்றும் அவன் 

ஜன். மனரிறை நெலிழாமல் பண்டுபோல் ஓரு தன்மையனுய் 

ஓழு௫னான். ஒருகாள் தன் எறாரீல் தனக்குரிய பாணருடன் அவன் 

கூடு. இன்பு ற்றிருக் தான், அப்போழ்து அவள்பாற் சென்றிருந்து ஆலதி 

தூர் இழார், அவனது வல்லாண்மையை எடுத்துக் கூறுலுற்று அவன் 

தன் பெருமை கருதாது பரிசிலர் ஈடுவண் மிக எனியஞாய்ச் கூடியிருப் 

பதைப் பாராட்டி இப்பெற்றியோன் வெற்றி தரும் பெரிய சானையை 

யுடைய வேந்தனுக்கு உயிர்த் துணைவன்; அவன் இறப்பின் அவனோடு 

உடன் இறக்கும் ஒள்ளிய ஈண்பன்'* என்ற கருத்தமைய இப்பாட்டைப் 

பாடினர். 

வெருக்குவிடை யன்ன வெருணோக்குக் கயந்தலைப் 

புள்ளூன் றின்ற புலவுகாறு கயவாய் 

அவள்வாய் வேட்டுவர் வீழ்துணை மகாஅர் 

சிறியிலை யுடையின் சரையுடை. வான்முன் 

உளக நுண்கோற் செறித்த வம்பின் 

வலாஅர் வல்விற் குலாவரக் கோவிப் 

பருத்தி வேலிக் கருப்பை பார்க்கும் 
புன்புலம் தழீஇய வங்குடிச் சீறூர்க் 
குமிழுண் வெள்ளை மறுவாய் பெயர்த்த 

௧௦  வெண்காழ் தாயவண்காற் பந்தர் 
இடையன் பொத்திய சிறு வீளக்கத்துப் 
பாண?ரொ டிருக்சு மாணுடை. மெடுக்தகை 

வலம்படு தானை வேந்தற் 
குலக்துழி யுலக்கு கெஞ்சறி துணையே. 

திணையும் துறையு மலை, ஆலத்தூர் கிழார் பாடியது. 

ஓ 

உரை: வெருக்குவிடை யன்ன வெருள் கோக்குக் sum 

குலை. காட்டுபபூனையின் ஆணைபபோல வெருண்ட பார்வையினை 

யம் பெரிய தலையினையும் ; புள்ளூன் தின்ற புலவுகாறு கயவாய் - 

பறவைகளின் ஊனைத் இன்பதனால் புலால் நாற்றம் கமழும் 

மெல்லிய வாயினையுமுடைய ) வெள் வாய் வேட்டுவா - வெளுத்த



௨௪௪ புறகானூறு 

வாயையுடைய வேட்டுவர்களின் ; வீழ் துணை மகாழர் - தமமில் 

ஒருவரை யொருவர் விரும்பி நட்புககொண்டுறையும் சிறுவர்கள் 7 

இிறியிலை உடையின் சரையுடை வாண் மூள் - சிறிய இலைகளை 

யுடைய உடைவேல் மரத்தின் உளளே புழையையுடைய வெள் 

ளிய முள்ளை) ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் - ஊசம்புல் 

லின நுண்ணிய கோலில் செருகய அம்பை , வலா௮ர் வல்வில் 

குலாவரக் கோலி - வளாரால் செய்யப்பட்ட. வில்லின் வைகுது 

வளைவுண்டாக வலித்து) பருத்தி வேலிக் கருப்பை பார்க்கும் - 

பரு,த்தியாலாயெ வேலியடியில் உறையும் காட்டெலியை வீழ்தீ 

தற்குக் குறிபார்.த்இருக்கும் ; புன்புலம் தழீஇய அங்குடிச 
நூர் - புன்செய்கள் சூழ்ந்துள்ள அழகிய குடிகள் வாழும் 

சீறூரின்கண் , குமிழ உண் வெள்&ா மறுவாய் பெயர்த்த வெண் 

காழ் தாய-குமிழம் பழ கிதை யுண்ணும் வெள்ளாடுகள் எருவாய 

வழியாக வெளிப்படுத்த வெள்ளிய கொட்டைபோலப் பிழுசகை 

கள பரந்து இடக்கின்ற ) வண் கால் பக்கர் - வளவிய கால்கள் 

நிறு ச்தப்பட்ட பந்.தரின்&ழ் ; இடையன் பொ.கஇ.ப 8. விளச் 

கத்து - இடையன் கொளுதுதிய சிறிய சடரையுடைய விளக 

கொளியில் ; பாணரொடு இருக்க காணுடை கெடுந் ககை-பாணர் 

சூழக் இருக்க அவரிடையே விற்றிருக்க காணமாகய நற்பண்பை 

யுடைய நெடும் தகையாகிய கலைவன்; வலம்படு காணை வேற் தாககு- 

வெற்தியுண்டாகும் தானையையுடைய வேந்தனுக்கு : உலந்துழி 

உலக்கும் - கேடு வர்தவிடக்தும் கானும் உடன்கெடும 5 கெளு 

சறி - துணை - மனமநியக்கொண்ட உயிர் த் துணைவனாவான ; 

et = 

வெருக்கின் ஆண் விடையெனப்பட்டது. கோக்கும் தலையும் வாயு 

முடைய மகா௮ர் என இயையும். வெற்றிலை தின்தை வாயென்றதம்கு 

“வெள்வாய்!? என்றார்... இடக்கர் மொழா்களை இடையிடையே கூசாது 

மொழியும் வாயெனினுமமையும்; அல்ல தூஉம், எக்காலத்தும் கரவில் 

லாத சொற்களையே வழங்கும் வரயெனறுரைப்பினுமாம்... வேலிகளில் 

பருத்திச் செடிகள் நிரல் நிரலாக நிற்ப அவறறின் அடியில் வளை 

யமைத்து வாழும் காட்டெலியைப் “பூருத்தி3வலிக் கருப்பை!" யென் 

ரூர்... எருவை வெளியிடும் வாயை மறுவாயென்றது அவையடக்கு. 

காழ் போல்வதனைக் “காழ்”? என்றார். பாணரிடத்து பிக்க அன்பு 

செய்து எளியனணாயுள்ளானென் நற்கு “பாணரொடு இருந்த நெடுந்தகை” 

யென்றும், மறத்துறைக்குரிய அறிெறி பிறம நிகழ்வன காண்டற்கும் 

செய்தற்கும் உள்ளம் சருங்குகற்கேதுவாகயெே மானம் கிறைர்து AG 

னால் நெடும்புகழ் பெற்றவன் என்பது தோன்ற. *காணுடை நெடுந் 

தகை"! யென்றும் கூறிஞர். “*உலந்துழி யுலக்கும் கெஞ்சறி துணை” 

யென்றார், உற்றவிடத் துயிர் வழங்கும் உணர்ச்சி யொத்த உண்மை 

ஈண்பன் என்றற்கு. சீறூர் நெடுந்தகை, வேந்தற்கு கெஞ்சறி துணை 

யெனச்கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. பிடலா யென்றும் பாடம். 

விளக்கம்: பாண்டிமண்டலத்து மதுரோதய வளகாட்டு ஆலத் 

தூர் நாட்டு ஆலத்தாரும், தொண்டை. ராட்டுப் புலியூர்க்கோட்டத்து
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ஆலத்தூரும் பல்குன்றக்கோட்டத்து ஆலத்தாருமெனப் பல இருத் 
தலின், ஆலத்தூர் இழாரது ஆலத்தூர் இன்னதெனத் துணியமுடியா 
விடினும், இவர் சோம வேந்தர்களையே பாடியிருத்தலின், இது சோழ 
நாட்டு ஆலத்தூர்களில் ஓன்றென்பது தெளிவாம். கருவிழியின் ஈடுவிட 
மொழிய ஏனப்பகுதி செங்கருமை திறம் பரக்திருத்தலின் வெரு 
ணோக்கு எனப்பட்டது. புலவு காறும் வாயென்றவழி, காற்றத்தின் 
பொதுத்தன்மை விளங்காமையின், “புள்ளூன் தின்ற புலவு!? எனச் 
இிறப்பித்தார். ஏன யிறைச்சியினும் புள்ளினங்களின் இறைச்சியே 
பெரிதும் இன்னப்படுவதுணர்த்தற்கு இவ்வாறு கூறினாரென்றுமாம். 
வேட்டுவர் மக்களாதலால் பிள்ளைப்பருவத்தே வில்லேந்தி எலிவேட்டம் 
புரிசின்றனரென விக. உடை, உடை யென்னும் வேலமரம்; இதனைக் 
குடை வேலைன்றலும் வழக்கு. வெண்மை நிறமுடைமையின் வான் 
மூன் எனப்பட்டது. ஊகம்புல்லைத் அுண்டித்து அதன் நுனியில் 
மூள்ளைச் செருகி, வில்லிடைவைத்து எலீயின் மேல் எய்து விளையாடு 
வர் GaGa Gar என்பது கூறியவாறு. வலார் மலார் எனவும் 
வளாரெனவும் வழங்கும். இது வலிய மரக் கொம்பாதல் காண்க. 
குலாவரல்: வளைதல்; இது குலாவல் எனவும் வரும்; **கொடுக்கொழில் 
வல்விற் கொலைஇய கானவர்'* (முருகு£2 ௧௧௪) என வருதல் Sree. 
புன்புலர் துரிஇய ரி றாராயினும், ஊரிடத்து வாழுங்குடிகள் மறப் 
பண்பும் கொடைப் பண்பும் ஓருங்குடைய நற்குடிகள் என்றற்கு அங் 
குடிச் எறூர் எனச் சிறப்பித்தார். குமிழம், குமிழம் பழம். வெள்ளை, 
வெள்யாடு. குமிறின் கொட்டையும் வெள்யாட்டின் பிழுக்கையும் 
வேறுபாடறப் பரந்து கடச்குமாறு தோன்ற “வெள்ள பகுவாய் 
பெயர்த்த வெண்காம்தாய வண்காற் பந்தர்” என்று பாடங்கொண் 
டுரைத்தலுமூண்டு. வேர்தரா்க்குக் தணாயாகச். செல்லும் புறத் 
துறைக்கு (தொல். புறத். ௫) ஈச்சினார்க்கினியர் இதனை யெடுத்துக் 
காட்டுவர். sees 

௩.௨௫. Coney psgiscroway srdbagt 

இளங்கண்ணன் முதுகண்ணன் என்பவை பண்டையோர் மக்கட்கு 
இட்டு வழங்கிய பெயர்கள். உறையூரில் வாழ்ந்த மூதுகண்ணன் என் 
பவருடைய மகனாராதலால், இச்சாத்தனார், உறையூர் முதுகண்ணன் 
சாத்தனார் எனப்படுவாராயினர். ஓருவர் மிக்க இளைஞரொருவர்க்குப் 
பாதுகரப்பாளராய் இருப்பராயின் அவரை முதுகண் (Guardian) 
என்பது பழையநாளை வழக்கு. பன்னிரண்டாம் நாற்றாண்டிலெழுந்த 
கல்வெட்டொன்று, “வாச்சியன் இரவி கூத்தனை முதுகண்ணாகவுடைய 
இவன் பிராமணி தேவன் நிலியும் இவன் மகன் கூத்தன் இரவியும்'” 
(3. 1. 126. 4௦1, 18, 10, 887) என்று கூறுறெது. இதுகொண்டு முது 
கண்ணன் சாத்தனாரை மிக்க இளையனொருவம்கு மூதுகண்ணாயிருந்து 
சிறந்தவராகக் கருதுதலும் உண்டு. ஆனால் சொற்குடக்கை அவ்வாறு 
கோடட்கு இடக்தருகின்றிலது. இச் சாத்தனார் சோழன் நலங்கிள்ளி 
காலத்தவராகலின் அவனைப் பலபடியும் பாராட்டி ஈல்லறிவு கொளுத்தி 
புள்ளாரென்பதை முன்னைய இவருடைய பாட்டுக்களால் அறி 
கின்றோம். இவர் ஒருகால் போரில் பெற்ற வென்றிமேம்பாட்டால் 
வாகை சூடி மாண்புற்று வரும் தலைவனொருவனைக் கண்டார். அவ 
னுடைய வல்லாண்மையால் அவன் பெற்ற பொருளனைத்தும் பிறர்க் 
கீத்துப் புகழ் ஈடுவதில் பெரிதும் பயன்படுவது இவருக்குப் பெருவியப் 
பினைப் பயந்தது. அவ்வியப்பின் சொல்வடி.வு இப்பாட்டு. இதன்கண்
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அவனது களர் ஈலழும் கொடை, நலமும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. தலைவன் 
பெயர் தெரியவில்லை. 

களிறும் முடிய விடுகில மருங்கின் 
வம்பப் பெரும்பெயல் வரைரந்துசொரிர் திறந் ஈனக் 
குழிகொள் சின்னீர் குரா௮ லுண்டலிற் 
சேறுகினைத் கிட்ட கலுழ்கண் opt pw 
முறையி னுண்ணு நிறையா வாழ்க்கை 
முளவுமாத் தோாலைச்சிய முழுச்சொ லாடவர் 
உடம்பிழு தறுத்த வொடுங்காம்ப் படலைச் 

சீறின் முன்றிற் கூறுசெய் இடுமார் 

கொள்ளி வைத்த கொழுறின காற்றம் 

௪௦ மறுகுடன் கமழு மதுகை மன்றத் 

தலந்தலை யிரத்தி யலங்குபடு நீழற் 
கயந்தலைச் கிறா ௮ர் கணைவிக£ யாடும் 

அருமிளை யிருக்கை யது வ வென்வேல் 
வேந்துதலை வர்னுக் தாங்கும் 

௧௫ தாங்கா வீகை நெடுந்தகை பூரே, 

ஓ 

திணையும் துறையு மலை, உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தஜர் பாடியது. 

உரை: களிறு நீறாடிய விடுகில மருங்இல் - பன்றிகளால் 
புழு இியாக்கப்பட்ட விடுகில கதினகண் ; வம்பப் பெரும் பெயல் 

வரைந்து சொரிந்து இறந்தென - புதிதாக வக்க பெருமழை 
அ௮வ்விடத)க வரைக்துகோண்டு பெய்து நீங்கிற்றுக, குழி 
கொள் சின்னீர் குரால் உண்டலின் - பள்ளங்களில் தங்யெ 
AD srGu நீரைக் கன்றையடைய பசுவானது ஆங்கே முகக் 
இருக்க புல்லை மேய்ந்து உண்டொழிகலால்; சே இளை கதிட்ட 
கலுழ்கண் ணூறல் - சேற்றை BEES Carew றிய கலங்க 

லாய நீரை; முறையின். உண்ணும் - முறை மூறையாகச் 

சென்று முகந்துண்ணும் ; நிறை பா. வாழக்கை நிரம்பா கு 

வாழ்ககையையுடைய; முூளவுமாகு தகொலைசசிய முூயாசொல் 

லாடவா - முளளம wer Sous கொண்ற முழுக்கு சொல்லை 
யுடைய வீரர் ; ௮றுசுத உடும்பிமுகு- அறு த தடுக 5 -.டும்பின் 

தசையை ; ஒடங்காழ்ப் படலைச் உறின் மூனறில் - ஜட மரத்இன் 

வலிய கழிகளாற செய்யபட்ட படல் சார் க்தப்பட்ட சிறிய 

மனை முறற த்இல்; கூறு செய்இடுமார்-பரு தகளி.க் தற பொருட்டு; 
கொள்ளி வைத்த கொழுநிண நாற்றம் - நெருப்பில் வேகவைக்க. 

கொழுவிய கிணக்தின் மணம்; மறுமுடன் கமழும் - தெருவெல்
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லாம் மணக்கும் ; மதுகை மன்றத்து அலந்தலை இரத்து அலங்கு. 
படு நீழல் - வலிய மன்றத்தில் நிற்கும் உலர்க் ௪ தலையைய/டைய 
இர,த்கிமா த்தின் அசைகின்ற நிழலில்; கயந்கலைச் கிருழுர் - 
மெல்லிய தலையையுடைய இறுவர்கள் ; கணை விசாயாடும் - அம் 

பெய்து விகாயாட்டயரும் ;) அருமிளை இருககையது - கடத்குற் 

கரிய காவற் காடுகளையுடைய காட்டின்கண்ணே யுளது) வெண் 

வேல் வேந்து கலைவரினும் தரங்கம் - வெல்லும் வேலையுடைய 

வேந்தர் கம் தானைச் சுற்றத்துடனே இரண்டு தன்பால் வந்தா 

அம தாங்கக்கூடிய ; தாங்கா ஈகை நெடுக்துகை ஊர் - குன்றா. 
ஈகையையுடைய நெடுக்தகையாகிய தலைவனது ஊர் ; எ. று. 

விடுகிலம், ஆனிரைகளின் மேய்ச்சலுச்கென ஊரவரால் பொது 
வாக விடப்பட்ட நிலம், குரால், சன்றையுடைய பசு 7 ஒருவகைப் பசுஷு 
மாம். கலுழ்கண் நீர் - கலங்கிய இடத்துண்டாகிய நீர். நீர் சிறிதே 
யூறுதலின், ஒருவர் பின்னொருவராக முறைகொண்டு சென்று (01௨ 
ஜூ) முகந்துண்ணுமாறு தோன்ற “முறையின் உண்ணும்! எனவும், 
அதனால் தமது வேட்கை தஇரவுண்டு, பிறர்க்கும் அவ்வாறு வழங்கு தற்கு 
வேண்டுமளவு கிடைக்கப் பெறாமையால், “*நிஹையா வாழ்க்கை!” யென 
வும் கூறினார். செப்பிய வஞ்சினம் தப்பாது செய்து முடிக்கும் 
மறமாண்பு உடைமை தோன்ற, “முழுச் சொல்லாடவர்'' என்றுச் 9 
சொல்லினும் செய்கையே பெறிதுடைய ரென்றுரைப்பினுமமையும். 
காழ் பொருந்திய கழியைக் காழெனறுர். வெயில் மழை காற்று 
மூதலியவற்றுல் சலியா திருத்தலின் மன்றம் “மதுகை மன்ற மெனச் 
சிறப்பிக்கப்பட்டது. வேந்து வரினும் எனவே வேந்தன் தன் தானைச் 
சுற்றம் புடைசூம வருதலும், தாங்கும் என்றதனால், அவர் வேண்டுவன 
தந்து ஓம்பும் வளனுடைமையும் பெற்றம், ஆடவர், மூன்றில் கூறு 
செய்இிடுமார் வைத்த கிணம் கமமும் மன்றதீது நீழல் சிறார் விளையாடும் 
இருக்கையது நெடுந்தகையூர் எனக் கூட்டி வினை முடிவு செய்க. 

விளக்கம் : “கேழற் சண்ணும் கடிவரை யின்றே'? (தொல். மர. 
66) என்றதனால், களிறு பன்றிக்காயிற்று, பெரும் பெயல், பெரு 
மழை, எங்கும் பரந்து பெய்யாது ஐரகாலத் தோரிடத்தே மிகுதியாகப் 
பெய்க மழையை * வரைக்து செரரிக் HOt gor? என்றார். பெயலை 
யெதிர் நோக்காத காலத்தில் பெய்த மழையை “*வம்பப் பெயல்'' என்று 
மையின், அது பெரும் பெயலாயினும் நீர் கிலத்தே சுவறிவிடுதலால், 
குழிகளில் மின்ற நீர் சிறிதானமைபற்றி, ““குழிகொள் சனனீர்'! எனல் 
வேண்டி௰்று. கராம் பசு நீருண்ணவரின் அதனைத் திடாராதலின், 
““குராலுண்டலின்'” என்றார். இளைத்தல், தோண்டுதல். இளி துளியாக 
ஆறும் நீரூற்று, “கலும்கண்ணூறல்!' எனப்பட்டது. முள்ளையுடைய 
பன்றி, மூளவுமா என வழங்கும். *முளவுமாத் தொலைச்சய பைந்ரிணப் 
பிளவை"! (மலைபடு, ௧௭௭௬) எனப் பிறரும் கூறுதல் காண்க. வேட்டுவர் 
வாழும் வனபலச் சீறூராதலால், அங்கு வாழ்பவர் சிறப்பாக வுண்ணும் 
உணவை யெடுத்தோதிஞர். ஊனுணவுண்போர் உடும்பின் இறைச்சி 
யும் சணமும் மக்களுடம்புக்கு மிக்க வன்மை தருவது என்பர். உடும் 
பினைப் பற்றிக் கொணாற்ற வெட்டுவர். அதசீசத். தம். முன்றிலில் 
வைத்து அறுத்துத் தம்மவரிடையே கூறுசெய்து கோடல் இயல்பு. 
இரத்தி, இரத்த! யென்னும் மரம்; இதனை இலக்தை மரமெனறும்
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கூறுவர். “Or SH நீடியவகன் றலை மன்றம்”! (புறம்.௩௪) எனப் பிறரும் 
கூறுதல் காண்க, அலந்தலை ; அலந்த.. தலையென்பதன் விகாரம், 
மூதியோராகிய வேட்டுவர் உடும்பு கொணர்ந்து அதன் ஊனைச் ஈட்டுத் 
தம்மிற் கூறுசெய்துண்டு இன்புரு கிம்ப, அவருடைய இளஞ்சிறார்கள் 
வில்லெடுத்து அம்பு தொடுத்து விளையாடா நிற்பர் எனச் சீறூர் வாழ்கர் 
சிறப்புக் கூறிய ஆரியர், அவ்வூர்க்குரிய மலைவன். ருகைமையை, 
“வேந்து தலைவரினும் தாங்ஞுக் தாங்கா ஈகை கெடுக்தகை'' யென்று 
சிறப்பிம்சின்றார். தாங்கா எகை யென்றது, “ஓம்பா ena” யென்பது 
போல நின்றது. மதுகை விளைவிக்கும் மன்றத்து மதுகை மன்றம் 

என்றார் என்று உரைப்பினுமமையும். குறிஞ்சி நிலத்தவர் கணை விளை 
பாடியும், முல்லை நிலத்தவர். கொல்லேறு தழுவியும் தமது மதுகை 
மாண்புறுவிக்கும் இடம் மன்றமென வறிக. 

ட் 

௩௨௭. தங்காற் பொற்கொல்லளுர் 

தங்காமிலன்பது விருதுகரார்க்மு அரலுள்ளதோகர். இளங்கோ 
வடிகள் இதனைத் ““தடம்புனற். கழறணித் தங்கால்!” (அிஉப். மதுரைக். 
௨௩ ? ௪௪௮] என்று சிறப்பிப்பார், இடைக்காலம் பாண்டியர் காலத்தி 

)ம் இவ்வூர் சிறப்புற்றிரு£ நு. ன இராசராசப் பாண்டிநாட்டு வத் ட டட aon! . . 
DAITELE MVE DE SREWEY LL நாட்டுத் இிருத்தங்கால் (கர்ம, 
564 97 1982) என்ற கர்வெட்டுக்கள் உறும். wor oust ios oi og rar air 
யன் (ப)ளாலத்தில்இவ்வூரிறுள்ளமடமொன்றில்பார மும் இராமாயண 
மூம் படிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ந்ததாசக்கல்வெட்டொன்று(4்.௩. 
14௦. 846 37922) உ௱வதனால் இவ்வூர் எல்விவளம் 2 DSH Bev er gir 
தலை யநியலாம். சங்கத் ொகை நூலாகிரியர்கள் காலத் இவ்வூரில் ஈல்லிசைச் சான்௫ோர். பலர் Src Bud க்கின்றனர். அத்திரேயன் 
செங்கண்ணஞர் என்னும் சாவறோரும் இப்பாட்டைப் பாடிய பொற் 
கொல்லன் வெண்ணாசனுவச்.. அவருள் சிறந்திருக்இள்றனர். செங் 

        

   
  

ல 

கண்ணானுர் பாட்டொன்று நற்றுிணையிலும் இவர் பாடியவற்றுள் சில 
அகத்திலும் குறு்சொகையிலும் ஈற்றினையிலும், தொகுக்கப்பட் 
ளெொளன.புறத்தில்இல் வொருபாட்டுத்தான்காணப்படுகிற த.இ தன்கண், 
இவர் பெயர் தங்காம் பொற்கொல்லரெனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள 
தாயினும் அகத்தில் இவர் பெயர் பெொரற்கொல்லன் வெண்ணாகனா 
ரெனக் காணர்படுதலால், இவரது இயமற்பேயர் வெண்ணாகன் என்று 
அறிகின்றோம். தங்காலைத் தண்காலென்றும் பொற்கொல்லனாரென் 
Hos பூட்கொல்லனாரென்றும் சல ஏடுகள் குறிக்கின்றன. ஒருகால் 
இவர் மறக்குடித் ரலைவன் ஓருவன் மனைக்குச் சென்று அவனைக் 
-கண்டரர். அவன் மனைவி விருந்தோம்பும் விருப்பு கிறைந்தவளாகவும், 
அவன் பெரும் போரில் பசைவருடைய பெருங் கனிறுகளைக் கொன்று 
அவற்றின் உடைப் பொன்னைக் கொணர்ந்து தன்பால் வரும் பாணர் 
ீதலாயினார்க்குப் பரிசில் நல்கும் பண்புடையனாகவும் இருப்பது கண்டு 
இப்பாட்டின்கண் வியர்து பாடியுள்ளார். 

ஊர்முது (வேலிப் பார்கடை வெருகின் 
இருட்பகை வெரீஇய காளெம் பேடை 
கயிர்ஈடுக் குற்றுப் புலாவிட் டரற்றச் 
சிறையுஞ் செற்ழையும் புடையுக ளெழுந்த
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பருத்திப் பெண்டின் சிறு விளக்கத்துக் 
கவிர்ப்பூ நெற்றிச் சேவலிம் றணியும் : 
அருமிளை யிருக்கை யதுவே மனைவியும் 
வேட்டச் சரா அர் சேட்புலம் படராது 
படுமடைக் கொண்ட, குறுந்தா ஸடும்பின் 

௪௦ விழுக்குிணம் பெய்த தயிர்க்கண் விதவை 
யாணர் நல்லவை பாணரொ SLs cag 
வருவிரும் தயரு5 விருப்பினள் கமவனும் 
அருஞ்சமந் தைத் தாக்கிப் பெருஞ்சமத் 
தண்ணல் யானை யணிக்கு 

௧௫ பொன்செ யோடைப் பெருபரி சலனே. 

திணை: வாகை. துறை: முதின்முல்ல். தங்காற் பொற்கொல்லஜர் பாடியது. 

உரை. ஊர் முது வேலி பார்கடை வெருகன் இருட் 
பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை - ஊரிலுள்ள பழைய தாய 
வேலியடி.மில் தகரும் மெச்தென்று சடையையுடைய காட்டுப் 
பூனையாகிய இருவில வந்து வருத்தும் பகைககு அஞ்சிய மிக்க 
இளமை பொருந்திய பெடடைக் கோழி; உயிர் கடுக்குற்று 
புலா விட்டரற்ற - உயிர்ப்பும் ஈடுக்கமும் கொண்டு கொண்டை த் 
தசையை இறந்து கூவி; Glow ஐயும் செற்றையும் புடையுகள் 
எழுக் த - பக்கற்களையும் குப்பைகளையும் புடைத்து BEDI OTT UL 
எழுந்திருக்க ; பருத்திப் பெண்டின் சிறு£ விளக்கத்து-பருகஇ ST DGD பெண்டினுடைய சிறிய விளக்கொளியில் ; எவிர்ப்பூ 
நெற்றிச் சேவலின் கணியும் - முருச்கம்பூவை பொத்த கொண் 
டையையுடைய சேவற்கோழியைக் கண்டு அச்சம் தணியும் ; 
அருமிளை இருக்கையது - கடத்தற்கரிய காவற்காடு சூழ்ந்து 
இடத்தின்கண்ண து மனைவியும - மனைமிலுள்ள மனைக் கிழத்தி 
யும்) வேட்டச் சிறார்-வேட்டுவருடைய சிறுவர்கள் ) சேண்புலம் 
படராது மெடுக்கொலைவு செல்லாமல் ; படு மடைக் கொண்ட 
GMb Era உடும்பின் - மடுககரையில் பிடிகனுக்கொண்டுவக் ௬ 
குறகிய காலையுடைய உடுமபினது 3 விழுக்கு நிணம் பெய்த 
கயிர்மசைண் விதவை-வியக்காயெ தசையைப மபய்து சமைக்கப் 
பட்ட தமிரோடு டிய கூழையும் ) யாணர் நல்லவை-பு இயவாய் 
வக்க வேறு ஈல்ல உணவுப்பொருக£ரயும்; பரணரெொடு வருவிருந்து 
ஒராங்கு அயரும விருப்பினள் - பாணருகரும் அவரொடு வந்து: 
எனை விருந்இனர்க்கும் ஒரறுசேோச் கொடுத்து உண்பிக்கும் 
விருப்பழுடையளாயுளளான் ; இழவனணும் - அவள் கணவனும், 
அருளுசமம ககையச் தாக்க .. கடகுதற்கரிய போர் கெடும்படி. 
யாககு தாக்கி; பெருஞ் சமத்து அண்ணல் யானை அணிக்கு = 
பெரும்போரில் அலைமையையுடைய யானைகள் அணிக் ௪ ;



உ புறகானூறு . 

பொன் செய் ஓடைப பெரும் பரிசிலன் - பொன்னாற் செய்யம் 
பட்ட பட்ட முகுலியவற்றைப பெரிய பரிசிலாக வழங்குபவனா 
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ஊர் இருக்கையது, மனைவியும் விருப்பினள், கிழவனும் பரிசிலன் 

ATK வினைமுடவு செய்க. பார் நடை, பழகிய ஈடை. தனக்குரிய 
இரையைக் கவர்த் பொருட்டு மெத்தென்ற ௩டை பயின்ற தா கலின் 
வெருகன் நடையை, “பார் ரடை”” யென்றார். வெருகு இருளிற் போந்து 
தீங்கு செர்வ நபற்றி “வெழுகாகிய இருட்பகை'” யெனப்பட்டது. புலா 
விட்டரற்றுவதாவது, தொண்டைக் தசை இறுகவிடாது இறந்து கூவு 
வது. பருத்தியைக் கொட்டை நீகமித் தூரய்மைசெய்யுமிடத்து மனையின் 

“சுவரோரங்களிலும் சுவரிலும் தரையிலும் பஞ்சியின் குய் பரந்து 
இெப்பதுனை இருந்தபடியேகொட்டை நூற்ற பருத்திப்பெண்டுஎழுந்து 
கின்று புடைத்து நீக்குமாறு தோன்றப் *புடையுகள்?' என்றார். 
சிறையைப் பஞ்சியின் புறத்தோலாகவும் கொட்டையும் தூசியும் 
செற்றையாகவும் கொண்டு இவற்றைப் புடைத்து நீக்குவது தோன்றப் 
புடையுக ளென்றாரென்றுமாம், படு, மடு, மடுக்கரைகளிலும் வயல் 
இடர்களிலும் வகாசெய்து வாம்வது உடும்பு; அதனை அவ்விடங்களிலே 
வேட்டையாடிக் கொள்ள வேண்டுதல்ன், *படுமடைக் கொண்ட 

உடும்பு!” என்ளுர். 

  

விளக்கம் 2: கறதில் முல்லையாவ.து, “அடல்வே லாடவரீக் கன்றியும் 
அவ்வில், மடவரன் மகளிர்க்கு மறமிகுத் தன்று” (பு. வெ. மா. ௮2௨௧) 

என வரும். மறக்குடு, மகளொருத்தியின் மறமாண்பு கூறலும்ற இவ் 
வ. சிரியர், அவளுடைய கரமைநியும், அவளுடைய செயன் மாண்பும், 
அவள் கணவனது மறமாண்பும் அழகுறக் கூறியிருப்பது, தென்பாண்டி 
நாட்டு விருதுநகர்ப் பகுஇக்குச் செனறு காண்பார்க்குப் பெருவியப்புத் 
தருவதாம். இக்காளிலும் அப்பகுதி பருத்தி விளைவுக்குச்சீர்த்த இடமாக 
இருப்பது குறிக்கத்தக்கது. வெருன் இருட்பகை, வெருகாகிய இருட் 
பகை இன்: அல்வழிக்கண் வர்ரது, பார் நடை, பார்த்து மெல்ல 
நடக்கும் நடை யென்றுரைத்தலுமுண்டு. பெடைக்2காழி இருள்வரக் 
கண்டு, இதன்கண் வெருகு போந்து தன்னை வருத்து மென்றஞ்சி 
அரற்றும் எனவும், அக் காலை, பழுத்திப் பெண்டின் Ap EF விளக்கால் 
இருள் நிங்குகலின் ௮ப்பெடை. அவ்விளக்கொளியில் தன்னருகே தன் 
காதற் சேவல் இருப்பதறிந்து அச்சம் தணியுமெனவும் களரின் இயல்பு 
& Mer. இஃது ஊரின் இயல்பு கூறுற்றாயினும், நாட்டு மகளிரது 
பண்பும் உள்ளுறுத்துரைத்ததாகவும் கொள்ளக்கிெடக்கின்றது. மகளீர், 
பகை தோன்றியவிடத்து, பகைவர் வரவு நினைந்து ஓலமிடுவரெனவும், 
இடைறின்று பகையை விலக்கு.ர் மறவர் வெள்றியெட்தக்கண்டும், அவ் 
வென்றி மறவரிடையே கம் காதம் கணவன் இருப்பது கண்டும் உவகை 
மிகுகின்றனரெனவும் கொள்ளப்படும். இது மகளிர்க்குரிய பொதுப் 
பண்பாகலின் வெளிப்படையாகக் கூறப்படாதாயிற்று, விருந்தோம்பும் 
ஈன்மாண்பு வெளிப்படக் கூறப்பட்டது. சேவற் கோழியின் கொண்டை 
யும் கழுத்துமயிரும் கவிரின் பூப்போலுமென்பதை, “மனையுறை கோழி 
மறனுடைச் சேவற், போர்புரி யெருத்தம் போலக் , கஞலிய, பொங் 
கழன ஒருக்க னொண்டூரல்'' (அகம். ௨௭௭) எனச் சான்றோர் கூறுவது. 
காண்க,
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௩௨௭.  மூதின்ருல்லை 

இப்பாட்டைப் பாடிய ஆசிரியர் பெயர் தெரிக்தில.து. மூ.தின்மூல்லை 
யாவது “அடல்வே லாடவர்க் கன்றியு மவ்வில், மடவரல் மகளிர்க்கு மற 
மிகுத்தன்று'' எனப் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை கூறும். சறரர்த் 
தலைவன் ஒருவன் சிலவாய் விளைக்க வரகையறுத்துக் காலால் மிதித்துக் 
கொண்டதைக் கடன்காரர்க்குக் கொடுத்து என்பயெதைப் பசித் துவந்த 
பாணருக்கு அளித்தான்? அவரும் உண்டு நீங்கனாராக, பின்வந்த கூற்றதி 
தாருடைய வறுமையைத் நீர்த்ரல் வேண்டிப் பிறரிடம் வரகு கடன் 
பெறுவானாயினான். இல்வாறு வறுமை களையும் செயலில் வெய்றி மேம் 
படும் இத்தலைமகன், பேரரசர் பொர வரினும், அவர் படையை எதிர் 
கின்று தாங்கு வெல்லும் வீறுடையனாவான். என்று அவனது ம 
மிகுதியை இப் பாட்டு எடுத்துக் கூறுகிறது. 

எருதுகா லுறா௮ இகானார் கொள்று 

ில்விள வரகின் புல்லென் குப்பை 
தொடுத்த கடவர்க்குக் கொடுத்த மிச்சில் 
பசித்த பாண ர௬ண்டுகடை தப்பலின் 
ஒக்க லொற்கஞ் சொலவியத் got ares 
சிறுபுல் லாளர் முகதிீ.ரனவ கூறி 
வரழுகட. னீரக்கு செடுக்தகை 

அரசுவரிற் முங்கும் வல்லா ளன்னே, 

திணையும் துறைய மலை, ........ கடகட 

உரை : எருது கால் உருது - எறாதுகளைப் பிணித்து 

அ௮வற்றின காற்கழேப் பெய்து கடாவிடு கலின் நி; இளஞர் கொன்ற 

சில்விளை வரகின் புல்லென் குபபை - இகயர்கள் காலால் மிஇத் 
தெடு சக சிலவாக விகாக்த புல்லிய குவியலில்) கொடுதக 
கடவாககுச் கொடுக்க மிச்சில் - வளை த்துக்கொண்ட Sor 
காரருக்குக் கொடுக்கதுபோக எஞ்சியதை; பக்க பாணா 
உண்டு கடை கப்பலின் - பசித்து வற்கு பாணர் உண்டு வெளி 
யேகினாராகப புறங்கடை வறிதகாகலின் ; PED ஒற்கம் சொலிய - 
வறுமையு ற்றுவந்த சுற்றகதகாகுடைய வறுமையைக் Boerus 
வேண்டி. ; சன்னூர்ச் று புல்லாளா முகக்து அளவ கூதி. தண் டி. 7 அன்னு அபு LE GBI S| ஸ் 
னூரில் வாழும சிறிய பல்லாளர் முன்னே தனக்கு வேண்டுமன 
வைச் சொல்லி; வரகு ஈடன். இரக்கும் . வரகனைக் கடனாகக் 
கேகட்டுப் பெறும்; நெடுந்தகை - நெடிய புகழுடைய கலைவண் 
ரசுவரின் காக்கும் வல்லாளன் - பெருவேந்கர் போர் குறிதது 
வருவாராயின் அவரது நெடும்படையைக் தாங்கி வெல்லும் 
வல்லாண்மையால் விறுடையனாவான் எ... நு, 

ல்
 

மிச விளைந்த வரகையே எருதுகொண்டு கடாவிட்டு ADEM SOUL 

திமையுமாகவின்,சிலவாய் விளைக்தமைபற்றி இளைஞர் காலால் மிஇத்துக்.



௨௫௨ புறநானூறு 

கொள்வாராயினரென வறிக. ஓக்கல் ஓற்கம் களைவது இல்வாழ்வானுக்கு 
இன்றியமையாக் கடனாதலால், '*ஓக்கல் ஐஇற்றம் சொலிய'' என்றார். சிறு 
புல்லாளர், தமது உடைமை அஎறிதாயினும் பெரிதுபோலக் காட்டும் 
புல்லியோர். அவர்பால் கடன் இரத்தல் குற்றமாயினும் ஓக்கற் குதவல் 
வேண்டிச் செய்தலில் எடுத்தோதினார். அளவ கூறுதலாவது இச் 
துணையளவாகிய வரகு தருக என அறுதியிட்டுக் கேட்பது... பொருட் 
குறையுடையனாயினும் போர்வரின் பெருவேக்சரையும் வெல்லும் 
பேராண்மையு/டையனென்பதாம். உண்டவென என்பது உண்டென 
கின்றது. 

விளக்கம் : எருது கால் உருது இளைஞர் கொன்ற எனவே, 
இகளாஞர் காலான் மிதித்துக் கொள்ளப்பட்டது வரகென்றவாளுயிற்று. 
வளம்பட விகாயாது சிலவாய் விளைர்ஈமையின், வரன் ஜொகுதி புல் 
லெனகச் தோன்றுதலின், “புல்லென் குப்பை” யென்றார். வரகு விளை 
தற்கு முன் அதனைக் கடன் கொடுத்ரவர், விகாற்றுவரக் seit gb 
பெற வருதலின், ௮க் கடன்காரரை, ““தொடுத்நு கடவர்”? என்றார். 
அவர்க்குத் திரும்பக் கொடுக்கவேண்டியவளவும் கொடுத்தபின் எஞ்சி 
கிற்மும் வரகைத் நன்பால் ப௫ித்துவரும் பாணர்க்குக் கொடுத்தலால், 
ஏனைத் தன்னைச் கற்று வாழும் சுற்றத்கார்க்கு உரவுவான் வரகின்ை 
கண்டு, அவர் தன் மனைக்கடையில் வாராதொறிவரென்றஞ்சிப் பிறர் 
பாற் கடன் பெறுவானாயினன் என்றுர். ஓக்கல் வாராத புறங்கடை 
குற்றமுடைத்தென்பது பற்றிக் “தடைதப்பலின்'' என்பது கூழிப் 
பட்டது. ஒற்கம், வறுமை. சிறுபுல்லான ரென்றதற்கு மனஞ் சிறிய 
ராகிய புல்லிய தாளாண்மையுடையோர் என்று உரைப்பினுமமையும். 
முகத்தவை கூறி யென்று பாடங்கொண்டு புல்லாளர் முன்னின்று 
உள்ளது கூறி என்றலுமொன்று. வாகைத் தித் துறைகள் 
“புல்லா வாழ்க்கை வல்லாண் பக்கம்*' (தொல். புறத். ௧௭) என்பதுற்கு 
இளம்பூரணர் இதனை எடுத்துக் காட்டுவர், 

௩௩௮. முதின்முல்லை 

இப்பாட்டைப்பாடிய ஆகிரியர் பெயரும் தெரிட்திலது. இப்பாட்டு 
இடையிடையே சிதைந்துளது. அதனால் இப்பாட்டுக்குரிய இணையும் 
துறையும் அமையும் திறத்தை ஆராய்வதும் இயலாதாகின்றது, 

..புல்லெனடைமுதற் புறவசேர்ம் இருந்த 
புன்புலச் சீறூர் கெல்விள யாதே 
வரகு இனையு முள்ளவை யெல்லாம் 

இரவன் மாக்களுக் யத் தொலைந்தன 

அன்ன னாயினும் பாண ஈன்றும் 

வள்ளத் இடும்பா லுள்ளுறை கொடரியொடு... 

களவுப் புளியன்ன வி௭கள்............... 
லவட்க ஸ்ச யலி வ விண் கொழுங்குை ற



மூலமும் உரையும் 2. Gm. 

௧௦ கொரய்குர லரிசியொடு மெய்பெய் தட்டுத் 
அதடுப்பொடு சிவணிய களிக்கொள் வெண்சோ 

அுண்டினி இருந்த பின்றை........ ப 
ட ர... குருகுவன் மாதோ 

தாளிமுத னீடிய சி.றுகறு முஞ்ஜை 
௧௫ முயல்வநர்து கறிக்கு முன்றிற் 

சிறார் மன்னனைப் பாடினை செலினே. 

திணையும் துறையு மவை. 

உரை: ...புல்லென் ௮டைமுகல் புறவு சேரந் இருக் க.பல்' 

லென்று தழையும் அடிமரமுமுடைய காடாலிய முல்லை கிலகை௫ 
சோந்துள்ள; புன்புலச சீறூர். புன்செய்க கொல்லைகக&ர 
யுடைய சீறூர்களில் ; கெல் விளையாது - கெற்பயிரும் விகாயாது ; 

வரக்ம் இனையும உள்ளவை யெல்லாம் - விசாவனவாஇய வரகும 
இனையுமென உள்ளவை யெல்லாம் ; இரவல் மாக்களுக்கு உய 

கொலைக் தன-இரவலர்க்குச் கொடுக க கனால் குறைந்து போயின ; 
ரர. அமைக கனன் - பொருக்இனான் ; அன்னனாயினும் = 

அக கன்மையடையனாயினும் ;) பாண - பாணனே ; வள்ள து.இடும் 
பால் உள்ளுற கொடரியொடு - வள்ளக்குற் பெய்து உண்ணப் 

படும் பாலினது உள்ளே உறைக்க தமிரும் தொடரிப் பழமும் 
era புளியன்ன விளைகள் - களாப் பழுத்இன புளிப்புப்போலப் 

புளிப்பேநிய அகளனும்......... வாடுன் கொழுங் குறை - வெக்து 
வாடிய தகசையாலய கொழுவிய துண்டங்களை ;) கொய் குரல 

அ௮ரிசியொடு நெய் பெய் கட்டு. கொய்யபபட்ட கஇரிடததுப 

பெற்ற அரிஏியுடனே கெய் கலந்து சமைல்து ; அுடுப்பொடு 

சிவணிய களிக்கொள் வெண் சோறு - துடுப்பால் துழாவப்பட்ட 
களிபபைக தன்பால் கொண்ட வெள்ளிய சோற்றை; உண்டு 
இணிதுறாக் பின் - பசிதீர வுண்டு இனிதிருக்க பின்னா .;......... 
கருகுவன்-கொடுப்பான் ; தாளி மூ.தல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ை- 

தாளி மரத்இன் அடியில் நீளப் படர்ந்இுருக்கும சிறிய கறிய 

முன்னைக் கொடியை; முயல் வந்து சுறிக்ஞும் முன்றில் - குறு 

முயல்கள் வந்து மேயும் முற்றதிதையடைய ; சிறார் மன்னனைப் 

பாடினை செலின் - சிறிய வூர்ககாயுடைய வேந்தனைப் urge 
செல்வாயாயின் ; எ.று. 

புன்புலச் எறுரெனவே நெல்விளையாமை பெறப்படுமாயினும் 
நெல் விளையா?” தென்றது, வரகும் தினையும் மிக விளயமென்பதை 
வற்புறுத்தற்கு, நெல் வியும் சாட்டையுடைய பெருவேந்தன்பாற் 
கரணப்படாத கொடைகலம் சீறூர் மன்னன்பால் உண்மை யுணர்த்து 
கின்றது. ஊன் துண்டங்களைச் சோற்றிற் கலர் தடுகல் பண்டையோர் 
மரபு. தாளி, ஓரு வகைப் பனைமரம். **தாளித் தண்பவர்'' (குறு. ௧௦௪)



eRe Lj Der gor 

என்றலின் ஒரு வகைக் கொடியுமாம். பாண, சீறூர், நெல் விளையாது ; 

எல்லாம் ஈயத்தொலைந்தன; அமைந்தனன்; அன்னனாயினும் பாடினை 

செலின் தருகுவன் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 

விளக்கம்? திணையும் துறையும் மவை யென்றதன்பின் பங்கு 

பவ்ய என. ஏட்டிம் காணப்படுகிறது. கிடைத்த ஏட்டில் சல சொழ் 

களும் எழுத்துக்களுமே கிடைத்தன. கெல் விளையாதாயினும் வரகுக் 

இளையும் விளையும்; அவையும் இரவலர்க்கயப்பட்டன என்றுன் ; 
எனவே, சீறூர் மன்னனுடைய ஓம்பா ஈகை யுரைக்கப்பட்டகாம். 
வெள்ளத் திடும்பால் என்று பாடமாயின், வெள்ளம்போற் சொரியப் 
படும் பால் என்றுரைக்க. தொடரி, ஓழுவகைப் பழமரம். கொ்கு 
வேளிர் இத£ீனக் “கொடுமுள் தொடரி!” (பெருங், ௪௨௫௨ , ௨௮] 
என்பதனால், இதற்கு வளைந்த முள்ளஞுண்டெனத் தெரிகிறது. மூஞ்தை, 
முன்னைக் கொடி. இப்பாம்டு Wat எதைந்திருத்தலால் வற 
விளக்கம் காண இயலவில்லை. 

௩௨௯. மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டத! 

மதுரை ஈகரத்தவரான இளவேட்டனார் அறுவை வாணிகம் 

செப்தவராதலால் மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார் எனப் 
படுவாராயினர். இவர் அகப்பொருல் நெறியில் பல இணைகள்ையும் 
இனிமையுறப் பாடும் ஈல்லிசை வாய்நீநவா்.. களவின்கண் ஓழுகும் Ban 
மகன் ஒருவன் ஒருகால் தலைவியின் நெடுமனைக்கு வந்தானாக, அவளைக் 
கண்ட தலைவியின் ஈற்றாய் முருகன் எனப் பிறழவுணர்க்து அவனை 
வழிபட்டனள். அதனால் வியப்புமிக்க தலைமகள், ““முருகென வுணர்ந்து 
மூகமன் கூறி, உருவச் செந்தினை நீரோடு தூஉய், நெடுவேள் பரவும் 

அன்னை? யெனத் தன் தோரழியெரடு சொல்லாடுவதும், புனங்காவல் 
புரியுமிடத்து அவள் தலைவ3னொடு கூடி அருவியாடுகலும் சோலையில் 
விளையாட்டயர்தலும், தலைமகள் விளையாடுங்கால் சென்ற தலைவன் 
அவளைக் கண்டு, “விளயாட்டாயமொடு வெண்மணலுகிர்த்த, புன்னை 

நுண்டாது பொன்னி ஜெண்டு, மணபுறம் தருமி யாயின் எனைய தூஉம், 
இம்மனைக் கிழமை யெம்மொடு புணரின், தீதுமூண்டோ மாதராய்”? 

எனச் சொல்லி நட்புக் கொள்வதும் பிறவும் மிக்க இன்பந் தருவன 
வாகும். காந்தட்பூ பாம்பு படம் சுருக்யெது போல வீழும் என்பறை, 

பாம்பு பையவிர்தது போலக் கூம்பிக், கொண்டலின் தொலைக்க 
ஐண்செங் காந்தள், கல்மிரைக் கவியும்” (குறுக, க௮டு) என்பதும், 
இல்லிருக்து ஈல்லறம் புரியும் தலைமகளை “விருந்து விருப்பு.றாஉம் 
பெருந்தோட் குறுமகள்'' (ழ். ௨௨௧) என்பதும் பிறவும் இவரது 
புலமை ஈலத்தைச் சிறப்பிப்பனவாகும். இவர் பாடியனவாகப் பல 

பாட்டுக்கள் தொகை நால்களுள் உள்ளன. ஐருகால் இவர் பேராண்மை 

மிக்க தலைவன் ஒருவனது சிழ்.றாருக்குச் சென்றார். அவ்வூரில் உறையும் 
மறக்குடு. மகளிர் நடுகல்லுக்கு நீராட்டி வழிபடுவது கண்டார். அத்தலை 
மகனும் புரவலராகிய செல்வர்க்குண்டான இடுக்கணப் பெரிதும் நின 

யாது இன்மையால் இரக்துண்டு வாழும் இரவலர் இடுக்கணைத் 
தீர்ப்பதே சிறந்த செயலாகக் கருதியிருப்பதையும், பாம்புறையும் 
ப.ற்றுப்போல அவ்வூர் பகைவர் நெருங்குதற்கஞ்சும் அச்சம் பயக்து 
விளங்குவதையும் கண்டார். இக்காட்சி இளவேட்டஞார்க்குப் பெரு



மூலமும் உரையும் Lee 

மூழ்ச்சியைசத் தந்தது. அதன் விளைவாக இப்பாட்டினைப் பாடி 

யுள்ளார். 

இல்லடு கள்ளின் சில்குடிச் சீறார்ப் 

புடை நடு கல்லி னாட்பலி யூட்டி 

நன்னீ ராட்டி கெய்க்கறைக் கொளீடுப 

மங்குன் மாப்புகை மறுகுடன் கமழும் 

அரு முனை யிருக்கைத் தாயினும் வரிமிடற் 

றாவரை புற்றத் தற்றே காளும் 
புரவார் புன்க ணோக்கா இரவலர்க் 

கருகா தீயும் வண்மை 

உரைசா னெடுந்தகை யோம்பு குரே, 

தீணாயுந் நுறையு மலை. மதுரை வரலை வரிகள் இள பேட்டறர் 
பாடியது. 

உரை : இல்லடி கன்ஸின வல்குடிச் சீ நார் - இல்லங்களில் 

அடபபடும் சஎள்னினயுடைய சிலவாகிய முடிகள் வாழும் சீறூர்) 

புடை ஈடு கல்லின் - பக்க ஈடப்பட்ட நடுகல்லுக்கு ; காட் 
பலி பூட்டி - விடிபற் காலத்துப் பலியைப் படைத்து ; ஈன்னீ 

ராட்டி - நல்ல. நீரையாட்டி,; கெய் ஈறை கொளிஇய - கெய் 

விளக்கேற்று தலாலுண்டாயெ ) மங்குல் மாப்புகை மறுகுடன் 

கமழம் - மேகம்போலும் புசையெழுக்து தெறாவில் மணக்கும் ; 
அரு முள இருக்கைத்தாயினும் - அரிய முதன்மையான 

இட க்தையுடைய தாயினும் 7 au: DO அரவறை LY GOSH 

அற்று - வரி பொருந்துப கழுக்தையுடைய பாம்பு தங்கும் 

புற்றை யொக்கும் ; கானும் - காடொறும் ) புரவலர் புன்கண் 

கோக்காறு - வேக தராலய செல்வர்கட்குண்டான Hors Goo Gri 

பாராமல் ; இரவலர்க்கு அருகாது ஏயும் வண்மை - இரவலரு 

வறுமைத்துன்பதிகைப் பார்குது அவர்கட்கு அது நீங்கக் 

Goons கொடுக்கும் வள்ளன்மையையும் ) உரைசால் நெடும் 

GOK =~ புகழமைக்க செடிப ககைமையையுமுடைய கலைவன் ) 
GUL LD DST - பாதுகாக்கும் களர் 5 எ இ. 

ல்
 

ஊர் புற்றத்தற்று எனச் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. ஆற்றிடைக் 
குறையிலும் கவர்த்த வழிபிடையிலும் நடப்பெறும் கல் சீறார்களின் 

பக்கத்திலும் ஈடப்பெறுநலின், “சிறூர்ப்புடை நடுகல்!” என்றும், 
புகை மேசம்போல் ரெரவெங்கும் பரலிய சென்பார், *மறுகுடன் 
கமழ” வென்றும் கூறினர். மூனை, பகைவர் வந்து தாக்குகற்குரிய 
முதன்மை பெற்ற இடம்; அது பகைவர் கொள்ளற்கரிய காவலுடைத் 
தாகிய வழி ௮௫ முனையாம்; அவ்பிடத்தேயுள்ள களர் என்பார், “௮௬ 
மூனை இருச்கைத்து'' என்றார். கெடுக்தசகையின் ஆண்மை யொனளியை 
விளக்குதற்கு, ““அரவுறை புற்றத்தம்று'' என்றார்.புரவலர்க்குண்டாகும்



௨௫௬ புறநானூறு 

துன்பம் தன்னாண்மையால் நீங்குமாதலின், அதனை ஓரு பொருளாக 
கோக்காது, இரவலர் இன்மை திர்ப்பதையே பெரிதும் நோக்கினான் 
என்பார், *இரவலர்க் கருகாது ஈயும் வண்மை நெடுக்தகை'' யென்றும், 
அதனால் புகழ் உண்டாதலின், '*உரைசால் நெடுந்தகை”” யென்றும் 
கூறினார். புரவலா்பாலுள்ள செல்வத்தைக் கொணர்க்து இரவலர்க்கு 
இன்மைதீர வழங்குபவனாதலால், புரவலர் புன்கண் நோக்கானாயினா 
னென்றறு மொன்று. 

விளக்கம் : எறார்க்கண் ல குடிகளே யுள்ளனராயிலும் அவரனை 
வரும் மறக்குடியிற்ிோன்றிய மாண்புடைய பென்றல்கு, ஈடுகல்லைப் 
பரவி நாட்பலியூட்டும் நற்செயலை விதந்தோ தினார். நடுகல்லைப் பரவு 
வது, தாமூம் நடுகல்லில் நின்ற கம் முன்னோேரைப்போல மறத்துறையில் 
மாண்புகழெய்தும் மனமுடையரரதலை விளக்கிறின்றது. ஈறை, தாபம். 
இத்தகைய மறவர் உறைவிடம் பகைவர் அணுகுதற்கரியதென்பது 
Caren, “agape இருக்கைத்து”” என்றும், பாம்புறையும் புற்றுப் 
போலப் பகைவர் நெஞ்சில் அச்சத்தை விகவிக்கும் ஒளியுடைய 
சென்றும் கூடிறாராம். போர்வல்ல இகாயரைப் பாம்பாகக் கூறுவது 
மரபு. “ஓள்வாள் புனிற்றான் ஈரவின் இளைய? (அகம். ௧௭௯) என்பது 
காண்க. புரவலர் புன்கண், புரவலருக்கு அவர் பகைவரால் விளையும் 
பகை. அதனை ஒரு பொருளாகக் கருதாமை தோன்று, “புன்கண்: 

என்றும், அதனைத் தன்னாண்மையால் மிக எளிதில் மாற்றவல்லவ 
கைலின், நோக்காது” என்றும், இரவலர்க்குண்டாகும் புன்கணைப் 
பெரிதாகச் சகரூதி ௮ஃது அற நிங்குதற்கேற்பக் குறைவற நல்கும் 
வண்மையுடையன் என்றும் கூறினார். வண்மையால் உறையும், புரவலர் 
புன்கண் நோக்காக வல்லாண்மையால் நெடுந்தகைமையும் சீறூர்த் 
திலைவற்குரியவாயின... கல்ஈட்டுக் கால் கொண்டதற்கு இதனைக் 
காட்டுவர் ஈச்சினார்க்கினியர் (தொல். புற், டு), 

௩௩௦. நநூரைக் கணக்காயர் 
கல்லிசைச் சான்மீறாருள் மிக்க சிறப்புற்றுவிளங்கிய நக்€£ரனார்க்குத் 

கர்தையார் இரந்த மதுரைக் கணக்காயனார், இவர் பாண்டிவேர்தன்பால் 
பேரன்புடையவர், அவனைப் பகம்பூண் பாண்டியன் என்று கூறுவர். 
இப்பாண்டியன் “அறங் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர், மறஞ் 
சகாய்த்தெழுந்சது வலனுயார் திணிதோள், பலர்புகழ் இருவின் பகம்பூண் 
பாண்டியன்? என்று பாராட்டிக் கூ.றப்படுகின்றான். இவர் இவ்வாறே 
சேரனை “ஒன்னார் சேஎம் பாழ்பட நாறும், துன்னருக் துப்பின் வென் 
வேற் பொறையன்”! என்றும், சோழனை, “பொரு; விண்பொரச் 
கழிந்த இண்பிடி யொள்வாள், புணிற்றான் றரவின் இசாயர் பெருமகன், 
கதொகுயபோர்ச் சோழன்”! என்றும் இறப்பிப்பார். பாண்டியா்பா லுள்ள 
யானைகள் பலவும் வடவேங்கடத்திற் பிறக்தவையென்றும், கொற்கைப் 
பெருந்துறைக்கண் முத்துக் குனிக்கப்பெறுமென்றும் இவர்தம் பரடல் 
களிற் குறித்துள்ளார். இவர் பாடியனவாகப் பல பாட்டுக்கள் தொகை 
நூல்களுள் உள்ளன. இப் புறப்பாட்டின்கண், ௪ றாரையுடைய தலைவன் 
ஒருவனை வியந்து அவன் வழிவழியாகக் கொடைப் புகழ்பெற்ற 
64.80 பிறர்கவனென்றும், சன் படையை யழித்து மேல்வரும் 
பகைவர் படையைக் கடலைத் தாங்கி நிற்கும் கரையோல் தாங்க 
நிற்கும் கட்டாண்மையுடையனென்றும் அழகுறப் பாடியுள்ளார். அவன் 
பெயர் தெரிர்தில.த.
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வேந்துடை.க் தானை முனைகெட நெரிதர 
ஏந்துவாள் வலத்த னொருவ னாஇத் 

தன்னிறந்து வாராமை விலக்கலிற் பெருங்கடற் 
ay) யயைன் மாதோ வென்றும் 

௫ பாடிச் சென்றோர்க் கன்றியும் வாரிப் 
புரவிற் காற்றாச் 2றூர்த் 

தொன்மை சுட்டிய வண்மை யோனே, 
திணையும் நுறைய மலை, மதுரைக் கணக்காயர் பாடியது. 

உரை : வேந்துடைகதகாளனை முனை கெட நெரிதர- தன் 
வேக்குனுடைய படைய பகுஇயின் முூன்னணியானது கெட் 

டழியுமா௮ு பகைபபடை பெருக்கி யடாத்கலால்; ஏந்து வாள் 
UV EBM ஒருவனாக . உயாக்கு வாக வலக்கையில் தால்இப் 
பொருவோண் அரண் ஒருவனேயாய நின்று? தண். இறந்து 
வாராமை விலக்கலின - கோவரும் அப பகைவாது பெருமபடை 
தன்னைக் கடந்து மேலே செல்லாதபடி. இடைநின்று தாக்கித் 
அிடுககுமாற்றால்; பெருஙகடற்கு ஆழி யணயன - பெரிய கடலைத் 
கடுகி  தாங்கிகிற்கும் கரையை யொத்இருக்ளெருன் ; 
என்றும் பாடிச் செனறோர்க் கனறியும் - எப்போதும் தன்னைப் 
பாடிச் சென்ற பரிசிலாக்கேயன றி; புரவிற்கு ஆற்று வாரிச் 
சீறுரா - புரவுவரி OF BG G15 OGD HOGS OH aM onusupeoe ai’ 
சிறூரில் வாழும்; கொன்மை சுட்டிய வண்மையோண் - வழி 
வழியாக வரும் வண்மைக் குணமும் உடையவன் ; ச. ஸூ. 

வேந்தனுடைய முன்னணிப்படை சிற்றலாற்றுது கெடும்படி பசை 
வரது பெரும்படை. அடர்த்து வருவது தோன்ற “முன கெட நெரிய? 
என்றும், எர்திய வாளல்லது பிறர் எவரையும் துணை வேண்டாதே 
நின்று பொருத பேராண்மையுடைமை விளங்க, ““எந்துவாள் வலத்த 
ஜஷஜெருவளுஇு'? என்றும் கூறிஞ ர், “பெருங்கடற் காஜி யய? னென்ற 
தனால் பகைவர் தான கடல்பபோற் பேருகிவக்தவாருயிற்று, வாரிச் 
சிநூர் எனம. கூட்டுக. புரவென்றது புரவுவரியை, கொடையும் பிறவிக் 
குணமாகலின், * தொன்மை ௬ட்டிய வண்மை”? ar sir capa. 

வி, கம் : வேந்தன் பொருட்டுப் போர்க்குச் சென்றவன் தாளைத் 
தலைவனாய் நின்று பொருமிடத்து, பகைவர் பெரும்படையொடு 
போர்து குன் முூனனணிப்படை. கில்லாது கெட்டழிர்தோட கெருக்இ 
ய்டர்க்கக் எண்டான்; கண்டவன் வேறே துணை வேண்டாது தான் 
ஏந்திய வாளே துணையாக நின்று, பகைவரது கடல்போலும் பெரும் 
படை. கன்னக் கடந்து மேற்செல்லாவண்ணம் பொருது தடுத்து மேம் 
பட்டான்; இதனைச் சுருங்க வுரைக்கலுற் ற ஆரியர், ஒருவனாகச் தன் 
னிறர்து வாராமை விலக்கலின், பெருங் தடற்கு ஆறியளையன் மாதோ" 
எனறு பாராட்டினார். ஆமி, கரை, பாடிச் சென்றோர்க்கன்றியும் பெருங் 
கடற்கு ஆழியனையன் என இயையும். பாடிச் சென்றோர் கொளக் 
கொளக் குறையா வண்மையோனாதலின் ஆழியனையன் என்றாரென்க.. 
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பாடிச்சென்ற பரிலலர்க்கேயன்றி, தான் உறையும் சறாரில் உள்ள தன் 
அற்றத்தார்ச்கும் அவன் வருவரயாகவுள்ளான் என்றுமாம். வாரி புதவிற் 
காற்றுச் சீறூர் எனவே கொண்டு, வருவாயால் இறையிலியாய் விடுதற் 
கும் அற்றாத சிறிய வூர் என வுரைப்பினுமமையும், “*வருவிசைப் 
புனலைக் கற்சிறை போல, ஒருவன் தாங்கிய பெருமை'' (தொல், புறத். 
௮) என்பதற்கு இதனை யெடுத்துக் காட்டுவர் ஈச்சினார்க்கினியர், 

AAS. உறையூர் முது௩உத்தஞர் 

இச் சான்றோர் பெயர் சில எடுகளில் முதுகூற்றாரெனவும், உறை 

வூரீ மூதுகூற்றனாரெனவும், முதுகூத்தனாரெனவும் காணப்படுகிறது. 
வார் வீரைவேண்மான் வெளியன் தித்தன் என்பாளைப் புகழ்க் துபாடு 
ன்ரார். உறையூரில் நடைபெற்ற பங்குனி விமாவை, “விறற் 2பரர்ச் 

சோழர், இன்கடுங் கள்ளின் உறக்க யாங்கண், வருபுனல் மெரிதரு 
மிகுகரைப் பேரியாற்று, உருவ வெண்மணன் முருகுசாறு தண் 
பொழிழற், பங்குனி முயக்கம்!” (அகம், ௧௨௭) என்று சிறப்பித்துப் பாடி 
யுள்ளார். இப் பங்குனி விழாக் காலத்தில் ிருவரங்கத்துப்பெ.நமாளை 
உறையூர்ச்குச். கொண்டு சிறப்புச்செய்வதுண்டென ஸ்ரீரங்கத்துக் 

கோயில் கல்வெட்டுக்கள் (4,133. 112, 12 0871230-7) கூறுகின்றன. 

இவர் பாடியனவாகச் ல பாட்டுக்கள் தொகை நூல்களில் உள்ளன. 
இப் பாட்டின்கண், சீறார்த் தலைவன் ஒருவனுடைய இல்லாண்மையைச் 
இிறப்பிததுக் கூறியுள்ளார். இவன் நல்குரவு உண்டாகுமாயின், அக் 

காலையில் தன்பால் இல்லாதவற்றை விரையப் படைத்துக் கொள்ளும் 

வன்மைமிக்கவள், தன்பால் உள்ளது சிறிதாயினும் வருவோர் வரிசை 

யறிஈ்து வழங்கும் வண்மையுடையன்; பொருள் மிகவுள தாகிய விடத் 

துப் பலர்க்கும் வரையாது வழங்குவான் என்று அவன் ஈகை ஈலத்தை 

சாடுத்தோ துகின்றுச். 

கல்லறுத் Eu Ogee VA Mavs Rosy 

வில்லேர் வாழ்க்கைச் & mrt wim of 

நனிகல் கூர்க்தன னாயினும் பனிமிகப் 

புல்ளென் மாலைச் சிறுதீ ஜெலியும் 

கல்லா விடையன் போலக் குறிப்பின் 

இல்லத படைக்கவும் வல்ல லுள்ளது 

தவச்சிறி தாயினு மிகட்பல ரென்னான் 

ரீணெடும் பச ரூண்முறை யூட்டும் 

இற்பொலி மகடுூ உப் போலச் சிற்ில 

so வரிசையி னளிக்கவும் வல்ல வுரிதினிற் 

காவன் பன்னர் கடைமுகத் அகுக்கும் 

போகுபலி வெண்சோறு போலத் 

தூவவும் ஒஉல்லனவன் றாவுங் காலே. 

தனையும் துறையு மலை. உறையூர் முதுகூத்தலர் பாடியது, 

ஞ்
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உரை: கல்லறுக்து Quy Su வல்.லுவர்க் கூவல் - கல்லை 
yor SRF செய்க வலிய உவர்நீர் ஊறும் இணுகளயும் , 
வில்லேர் வாழ்க்கைச் சீறூர் மகவலி - வில்லைக்கொண்டு வேட்ட 
மாடி. வாழும் வாழ்கச்கையையுமுடைய  சீறூர்க்குரியவனாயயே 
மிக்க வலியையுடைய/ தலைவன் ) நனி நல்கூர்க் சன னாயினும் - 
மிக்க வறுமையற்றானாயினும் ; பனி மிக - ஞாளிர் De sored ; 
புல்லென் மாலை இறு வெெலியும் கல்லா இடையன் போல - 
புல்லென்ற மாலைப்போதில் சிறிய இக்கடை கோலைக் கடைந்து 
தீயுண்டாக்கும் கல்லாக இடைபன்போல ; கூறிப்பின் இல்லது 
படைக்கவும் வல்லன் - மனையில் இல்லா அதைக் குறிப்பாயறிந்து 
stor விரைபப் படைக்நுச்சொள்ளும் வல்லமையுடையன் | 
உள்ளது தவச் சிறிதாயினும். கன்பால் உள்ளது மிகவும் சிறிதாக 
இருப்பினும்; மிகப் பலா என்னான் - பரிசிலர் மிகப் பலராக 
உள்ளனரே எனக் ௧௫௫ மயங்காமல், இன் கெடும் பந்தர் ஊண் 
முறை பூட்டும் இல் பொலி மகடூஉப் போல. ஈண்ட கெடிய 
பக்கா கழ் இருக்கு உணவை முறை COO MUTE S தந்து உண் 
பிக்கும் இல்வாழ்க்கையில் றந்த மகப்போல; கிற்கில வரி 
சையின். அனிச்கவம வல்லண் - Aso Doors அவரவர் வரிசை 
மறிர்து. கொடுக்க வல்லவணாவஈண் , உரிகுனின் - வரையாக் 
கொடைக்குரிய செல்வச் சாலத்இல்; காவல் மன்னர் கடை 
மூக க்து உருக்கும் . தாடு காக தலைச்செய்யும் வேக்க௱அு பெரு 
மனையின். புறக்கடையில் எறியப்படும்; போகுபலி வெண்சேரறு 
போல - உயர்ஈ்கு பலியாயெ.. வெள்ளிய சோற்றைப்போல; 
தூவு௱்கால் கூரவவும் வல்லண்-பலரும் கொள்ளுமாறு தரக்கூடிய 
செல்வக் காலத்தில் யாவர்க்காம் வரையாது அள்ளி வழங்கவும் 
வல்லனாவான் 7 (ன. று 

இல்லாப் போல் னும், உள்ளது சிறிசாய போழ்தஇனும், உள்ளது விருதியான போழ்தினும் சீறரர்த் தலைவனது கொடை. நலம் அமைத்து வாறு கூடியது, கற்பாறை நிறைந்த நிலத்தில் அப்பாறைகளை புடைத்து அரிது முயன்று கோண்டப்பட்ட விடத்தும் அறஜன்கண் ஊறும் நீரும் 
ஈன்னீராகாது உவர் கீராயொழமிகலின் ““கல்லறுத் தியற்றிய வல்லு வரக் கூவல்'' என்றார். இருள் மயங்கும் அர்இிமாலை “புல்லென் wr day"? யெனப்பட்டது. தன்று இல்வழி அதன்பொருட்டு இரங்காது அது மூயன்று படைதற்றுக் கொள்வ து ஆண்மையுடையார்ம்.. கமைஇ யாகலின், :“இள்லது குறிப்பின் படைக்கவும். வல்லன்!” என்றார். இல்லது குமுப்பின் என்றற்கு. இல்ல ரசதொன்றை. நல்குமாறு குறித்து இரந்தால் என்றுரைப்பினுமமையும். தன்பால் உள்ளது சிறி தாயின், அதீ இவறுநலின்றி பாவர் ரர் அவரவர் வரிசைக்குத் bE மூறைப்படுத்ி வழங்குவ டணால் கொள்வார்க்கு. வருத்தம் பயவாறை யின் '*வரிரையின் அளிக்கவும் வல்லண்!? என்றார், வரிசை யறிதலின் அருமைபற்றி வல்லன்” எனல் வேண்டிற்று, மன்னா கம்முடைய மை முன்றிலில் பெருஞ்சோறு சமைத்து Biot பிறரென்று Csréar gy
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யாவர்க்கும் வாரி வழங்குவதுபோல இவனும் நன்பால் வருவார்க்கு 
அது தனக்குச் செல்வக் காலமாயின் அக்காலத்தே தன்னிடத்துள்ள 
மிக்க பொருளை வாரி வழங்குவன் என்பார், 4 தூவவும் வல்லனவன் 
ஆவுங்காலே'' என்றார். மதவலி ஈல்கூர்ர்ருனனாயினும் படைக்கவும் 
வல்லன்; சிறிதாயினும் அளிக்கவும் வல்லன்; உரிினின் தாவவும் 
வல்லன் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க, செல்வக் காலம் சொடைக் 
கடன் இறுத்தற்கு உரிய காலமரகளின், அரனை *உரிது?! என்றார். 

விளக்கம் 2 Forts தலைவனது ஊர் வளம் கூறுலுற்று, அது 
நல்ல நீர்வளமில்லதென்றும், அதல் அங்கு வாழ்பவர் வில்லேக்தி 
வேட்டம் புரிந்து வாழ்பவரென்றும் கூறினார். *களவேர் வாழ்க்கை!” 
(பெரும்பாண். ௪0) என்றாற்போல **வில்லேர் வாழ்க்கை!” யென்றார். 

பனிமிக்க வழி, இடையன் தன்பால் உள்ள ஜெலிகோல் கொண்டு 
இல்லாத கறு தயைப் படைத்தக்கொள்வது போல, நன்பால் இல்லாத 
பொருளை விரைந்தீட்டி வழங்கும் தாளாண்மை மிக்கவன் ஏன்பார், 
“இல்லது படைக்கவும் வல்லன்'' எலாருர்; என்றது, இல்லதன் இன்மை 
கூறி யமையான் என்றவாரும். படைக்கும் பொருள் இறிகாயினும், 
படைக்கும் திறனுடைய ஒருத்தி படைக்கலுறின். ஏற்போர் பலராயி 
னும், அவரது பன்மையை மனங்கொள்ளாது யாவரும் ஏற்றமையுமாறு 
படைத்து மேம்படுமாநுபோல், “ிற்சில வரிசையின் அவிக்கவும் 
aide or! என்றார். *“குடநீரட்டிண்ணு மிடுக்கட் பொழுதும், கடனீரற 

வுண்ணுங் கேளிர் வரினும், கடனீர்மைகையாறாக்கொள்ளு மடமொ ழி, 

மாதர் மனைமாட்டி யாள்!” (நரலமு. ௨௨௮௨) என்று பிறரும் கூறுவது 
காண்க. மன்னர் மனைகளின், எக்காலத்தும் வருவோர் பலர்க்கும் வரை 
யாது சோறு வழங்குவது மரபு. இடைக்காலத்திலும் இவ்வாறு சோற 
ளித்து வாழ்ந்த செல்வர் பலர் உண்டு, இசைப் “பலியூட்டு'' என்பது 
வழக்கம். அது சங்க காலத்துச் செல்வர் மேற்கொண்டிருந்த பெருக் 
தொழில் என்பது இதனால் விளச்சமுறும். இல்லாக் காலத்தும் சிறிதுள 
Gru காலத்தும் நிலவும் வண்மை கூறவே, செல்வக் காலத்துக் 

கொடை விரித்துரைக்கப்படாதாயிற்று. 
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விரியூர் என்பது சேரராட்டு வள்ளுவ நாட்டு லுள்ளததோர் ஊர், 
இப்போது மலையாளச் எீல்லாவில் இவ் வள்ளுவநாடு ஓ oT QW atone 

வுளது.  ஈக்கன் என்பது இச் சான்3ராரது இயற் பெயர், இப் பாட் 
டொன்றொழிய வேற இவர் பாடின பாட்டுக்கள் இடை.த்தில, 
ிறாரையுடைய தலைவன ஒருவனுடைய மறமாஸண்பை எடுத்தோதவக்த 

இவர், அவனது வேலின் செயலைக் கூறிச் கறப்பித்துள்ளார். இப் 
பாட்டின்௧கண், அவனத வேல் பிறருடைய வேல் போல்வதன்று; அது 
பெருந்தகைமையுடைய 3 போரில்லாக் காலதீல் அது புழுதி படிந்து 
ஒரு மூலையிலோ வீட்டின் கூரையில் செருகப்பட்டோ கிடக்கும் 7 
மங்கல மகளீர் பாடிவர, யாழ் இசைப்ப தீர் நிலைம்குர் சென்று நீராடி. 
மாலையணிந்து தெருவில் உலாவருவதும் உண்டு; போர் உண்டாகு 
மாயின் சிறப்புடன் போர்க்களம் மோக்கர் செல்லும் ; அங்கே வேக் 

தருடைய பெருங்களிறுகளின் மூகத்திற் றைத்து உருவிச் செல்லும் 
என்று வியந்து கூறியுள்ளார். 
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பிறர்வேல் போலா தாகி யிவ்வூர் 

மறவன் வேலோ பெருந்தகை யுடைத்தே 
இரும்பு 8ீறு மாடிக் கலந்திடைக் 

குரம்பைக் கூரைக் கிடக்கினுங் கிடக்கும் 
இ மங்கல பாசளிரொடு மாலை சூட்டி. 

இன்குர லிரும்பை யாிழொடு ததும்பதீ 

தெண்ணீர்ப் படுவினும் தெருவினுக் இரிந்து 
மண் முழு தழுங்கச் : சல்லினுஞ் ரெல்லுமாங் 

இருங்கடற் முனை வேந்தர் 
௧௦ பெருஙி2னிற்று முரச்இனுஞ் செலவா னாதே. 

திணையும் துறைய மலை. விரியூர் நக்கலர் பாடியது. 

உரை : பிறாவேல் போலா gr@- Gor ஏந்தும் வேல் 

போல வன்றி; இவ்வூர் மறவன் வேல் - இந்து ஊரையுடைய 

மறவனாயை கலைவன்து வேல்; பெருக்ககை யுடைகீது - பெரிய 

தகைமையினையுடைய தாகும்; இருமபுறம் நீறும் ஆடி. - பெரிய 

இலைப்பக்கம் புழுதி படிந்து; ஞாம்பைக் உரைக் கலந்து 

இடைக்கிடக்கினும கடக்கும் - குடிலின் கூரையில் செருகப்பட்டு 

அ கஷனோடொன்றுய்க கலந்து இடப்பினும இடக்கும்; மாலை 

சூட்டி - மாலையணியப்பெற்று; மங்கல மகளிர் இன்குரல் இரும் 
பை யாழொடு ததும்ப - மவள்கல மகளிரின் இனிய குரலானது 

பெரிய பையிட கேத வைக்கப்படும் யாழிசையோடு கலந்தஇசைக்க; 

கெண்ணீர்ப் படுவினும கெருவினும் இரிட்து - களிக்க கிருண் 

டாய மடுக்களிலும் தெருககளிலும ஊர்வலம் சென்று; மண் 

முழு கழுங்கச் செல்லினும் செல்லும் - பகைவர் நிலத்திலுள் 

ளார் அனைவரும் வருக்குச் சென்றாலும் செல்லும்; ஆங்கு - அவ் 

விடத்து; இருங்கடல் கானை வேக்கா பெருங்களிறு முகக்இனும் 

செலவானாது - பெரிய கடல்போன் ந கானையையுடைய வேந்தர் 
மார்பினும் பெரிய களிற்றியானைகளின் முகக்இனும் செண்று 

பாய்தலில் தப்பா தாகும்; oF -~ MI. 

வேல் பெரு ரகையுடைத்து; என்னை, இடக்கும், செல்லும், செல 
வானாகாகலின் ஏன இயைத்து வினைமு.(வு செய்க. கூரையின் வேறா 
காமல் நீறு படிச்து புழு நிகலக்து காணப்படுதலின், “கலக்திடைக்கடப் 
பினும் டெக்கும்”” என்றார். துருவேறியதனை நீறாடிய தென்றார். மக 
ளிர் பாட, யாம் இசைப்ப, படுவில் நீராட்டி மாலை சூட்டித் தெருவில் 
ஊர்வலம் செல்வதுண்மையின் “செல்லும்!” என்றார். கருவி கருத்தா 
வாயிற்று. முகத்தினும் என்ற எச்சவும்மை வேந்தர் மார்பைத் தழுவி 
கின்றது. 

விளக்கம் 2: தென்னார்க்காடு மாவட்டத்தில் . கள்ளக்குறிச்சிப் 
பகுதியில் விரியூ ரென்னுமோரூர் உளது; ஆயினும் அதன் தொன்மை
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யறிதற்குறிய சான்றொன்றும் கடைத்திலது. வடபெண்ணைக் கரையி 
அம் விரியூரொன்றைப் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டுக் கல்வெட் 
டொன்று, “ஐயங்கொண்ட சோழ மண்டலத்துப் பாச்கை காட்டு விரி 
யூர்ப் பெண்ணாற்று வடகரையில் ஸ்ரீசங்கமீச்சுரமூடையார்!! (Nell Ins 
140. 108) எனக் கூறுகிறது. *(மாணார்ச். ஈட்டிய வாண் மங்கலத்!” 
(தொல். பு,௰த். ௩௦0)துக்கு இளம்பூரணர் இதனைக் காட்டுவர். “வென்ற 
வாளின் மண்ணல்'' (தொல். புறத். ௧௩௨) என்பதனுரையில், *ஒன்மென 
மூடி.த்தலால் இருவர் வேர்கும் சறபான்மை மண்ணுதல் கொள்க!” 
என்று கூறி, இதனை யெடுத்துக் காட்டுவர் ஈச்சினார்க்கினியர். “மங்கல 
மகனிரொடு மாலை சூட்டி”' யென்றதற்கு, மறக்குடி. மகளிர்க்கு மண 
வீனை நிகழுமிடத்து வாள், வேல் முதலியவற்றை நீராட்டி மாலை சூட்டி 
மணம் புரிவதாகய செயலை எடுத்துக் காட்டுவதும் உண்டு. 

௩௩௩. மூதின்முல்லை 

இப் பாட்டைப் பாடிஜனோரும் பாடப்பட்டோரும் இன்னாரென்ற றீ 
யக் கூடவில்லை. குறிஞ்சி நிலத்தின் வழியாகச் சேறற்குச் சமைந்த 
புலவர்களை வேறொரு புலவன் கண்டு அந்நிலத்து வாழும் வேளாண் 
பெருமகன் ஓருவனது மனை நலத்தையும் அவனுடைய பொருள் மாண் 
பையும் இதன்கண் எடுத்தோதுவானாய், அங்நிலத்து ஊரவர் தம்பால் 
வருவோர் குறிப்பறிந்து உணவு நல்கும் ஓட்பமுடையவரல்லா? ஆயி 
னும் நீவிர் அவ்விடம் விட்டு நீங்குதல் கூடாது; அங்கே தங்குவீராயின், 
மனையுறையும் மகள் வந்து நீவிர் உண்ணவும் கொள்ளவும் தக்க வரகும் 
திணயும் இல்லையாயினும், இல்லென்னாது தினைக்கதிரிடத்தே விதைக் 
கென விடப்பட்ட தினையைக் கொணாம்மேதனும் குற்றி உணவாக்கித் 
தீருவள்) அச்செயலில் தவறாள். அவள் கணவனான வேளாண் பெரு 
மகன் தன்பால் வேந்தனே வந்தாலும் உண்பது அதுவேயாகும். அவன் 
போருடற்றிப் பெற்ற பெருவளங்களைப் பாணர் மூதலீய பரிசிலர்க்கு 
உதவி விடுவான் என்று கூ றஇன்றான். 

ீருட் பட்ட மாரிப் பேருறை 
மொக்கு என்ன பொடட்டுவிமிக் கண்ண 
கரும்பிடர்த் தலைய பெருஞ்செயீக் குறுமுயல் 

_ உள்ளூர்க் குறும்பூதற் றுள்கவன வுகளும் 
டு தொள்ளை மன்றச் தாங்க் படரின் 

உண்கென வுணரா வுயவிற் ரயினும் 

தங்கினர் சென்மோ புலவிர் ஈன்றம் 
சென்றதற் கொண்டு மனையோள் விரும்பி 
வரகும் இனையு முள்ளவை யெல்லாம் 

௧௦ இரவன் மாக்க ஞணக்கொளத் இர்*்தெனக் 
குறித்துமா றெதிர்ப்பை பெரு௮ மையிற் 
குரலுணங்கு விதைத்தினை யுரல்வாய்ப் பெய்து



மூலமும் உரையும் ௨௬௩௩ 

சிறிது புறப்பட்டன் றோவில டன்னூர் 

வேட்டக் குடிதொறுங் கூட்டு ...... கவை 

ததி! படவி பி நன்ணிர்க விர 0 வ வடி எவ உடும்புசெய் 

பாணீ நெடுந்தேர் வல்லரோ டூரா 

வம்பணி யானை வேந்துதலை வரினும் 
உண்பது மன்னு மது3$வ 

பரிசின் மன்னுங் குரிசில்கொண் டதுவே. 

தீணையும் துறையு மலலை........ ௨ தி 

உரை : நீருட் பட்ட மாரிப் பேராறை மொக்குள் ௮ன்ன 

நீர்க்குள் Pips 5 மழைமினுடைய பெரிய காரையாலுண்டாயே 

குமிழியோல;  பொரகுட்டுவிழிக் கண்ண - கொட்டைபோன்ற 

விழி பொருக்இ.ய கண்ணையும்; கரும்பிடர், தீ தலைய - கரிய பிடரி 

பொருந்திய தலையையும்); பெருளுசெவிச் குஅமுயல் - பெரிய 

செவியையுமுடைய குறுமுயல்; உள்ளூாக் குறும்புதல் துள்ளு 

வன உகளும் - ஊருககுள்ளேமிருக்கும் குறிய uy son SC gw. 

துள்ளி விளையாடும், தொள்கா மன்றத்து ஆங்கண் படரின் - 

வைகள் பொருந்திய மன்றத்துக்குச் சென்றால்; உண்கென 

உணரச உயவிறரறாயினும் - உண்மின் எனக் குறிபபுணர்ந்துரைம் 

பதல்லாக வருகுதமுடைய காமினும், நன்றும் தங்கனிர் 

சென்மோ . பெரிதும் suBe செல்வீரகளாக; புலவிர் - அறிஞர் 

களே; சென்றகற் கொண்டு . சென்ற தனால், மனையோன் 

விரும்பி. மனையவள் விருப்பமுறறு; வரகும இனையும் உள்ளவை 

யெல்லாம் - வரகும் இனையுமாகத் தன் மனையில் உள்ளவற்றை 
யெல்லாம்; இரலல் மாககள் உணக் கொள த் இர்ட்கென-இரவலச் 

உண்ட சனாலும் கொண்ட கனாலும் கொஃலக்குனவாக; குதித்து 

மாறு எஇர்ப்பை பெறாமையின - குறி யெஇர்பபைக் தாணும். 

பெறமுடியாமையால்; சூல் உணங்கு வி)கத்தினை-கதிரிட கதே 

yee wort. ons Gearon; உரல்வாய்ப் பெய்து - 

உரலிடத்தகே பெய்து குற்றி யுண்பிப்பாளே யல்ல, சிறிது 

புறப்பட்டன்றோ விலள்-ச.றிதும் இன்மை கூறி நீவிர் வறிதேகு 

மாறு விடுவாளல்லள்; தன்னூர் வேட்டக்குடி. தொறுங்கூட்டும்- 

குன்னூரிலுள்ள வேட்டுவர் மனைதோறும் கூட்டபபடும்.......... 

4 sees wad உடும்பு செய் பாணீ நெடுந்தேர் வல்லரோடு - உடும்பின் 

கோலாழற் செய்யப்பட்ட கைச்சரடு அணிந்த நெடிய தேரைச் 

செலு,க்தவல்ல வீரருடனே; ஊரா - ஊர்ந்து; வம்பணி யானை 

வேந்து தலைவரினும் - கச்சணிந்த யானையையுடைய Cab gr 

தன்பால் வந்தாலும்; உண்பது அதுவே-உண்பிப்பது அதுவே 

யாம், பரிசில் - ௮வன் கன்பால் வரும் பரிசஏலா்களு கல்லும்



Da புறநானூறு 

பரிசல்; குரிசில் கொண்டது - கூரிகிலாகிய அவன் பகைவரை 
வென்னு பெற்ற பொருளேயாம்; எ.று. 

புலவீர் மன்றத்துத் தங்கிவிர் சென்போ,;சென்றதற்கொண்டு மணை 
யோள் விரும்பி, தீர்ட்தெதனா. பெழுமையின், புறப்பட்டவாமிறுவிலள் 7 
வேந்து தலைவரினும் உண்பது அது பமிிில் ஞூரிசில் கொண்டது எனக் 
கூட்டி வினமுபு.வு செய்க. மன்னும் உம்மாம் அளை, பொகுட்டு விழி, 
வன்மையாலும் வட வாலும் பொகுட்டுப்பிபயாலும் விரி, குமிழி கிறமும் 

ஒளியும் பற்றிய உவமமாதலின். “அடுக்வயெ போற்ற மன்று?” மொக்குள் 
அன்ன ஈண், பயொகுட்டு விழிக் கண் என டுயையுர். எலியும் பிறவும் 
தோண்டிய வளைகள் ரிக்க மன்றம் எனாழற்கு. *தொரள்ளை மன்றம்”! 
என்றுர். மன்றம் என்றது புற ம்ண்ணா பயனம் கொள்க. வந்து 
விருர்தினரது சூறிப்பறிந்து ஓம்புவார் செயல் விழுட்பினர்க்கு இன்பம் 
தருவதாகலின், சூறிப்பறியும் திறனில்லாக வெட்டச்குட மன்றத்தை, 
*“உண்கென் வுணரா வியல்பிற'' ெறென்றுன். உணராமை காரியத்தின் 
மேனின்றது. கணரார் மனக்கண் புலவர் al yb prada வீழையா 

ராதவின், ௮து செய்யற்க என்பது, * உணரா டுயல்பிறப யினும் நனறும் 
தங்கினிர் சென்மோ புலவிர்'' என்றான்... இரத்தல் ச றிவெனக் கரு 
தாது மேற்?கோடலின், இரவலரறை . இரங் மாககள்'! என்றார். 
குறித்து நாறு எதிர்ப்பை, ரூ ப்பை; அஃ்காவது. சைம்மரற் 
றுக் கடன். முற்றிய ட் களை மாணலக்கூரையிய் கட்டித் 
தொங்களிட்டுவைப்ப ன யுரல்வாய்ப்பெய்து 
சமைத்து மனையோள் ம்புவாலாயீனள். புறப்படுதல் - 
வெளியே GeaweeiGisd: வெளிவருாலுபமாரம்... விரு பனம். உண் 

டொறழியுங்காறும் வெளிப்பட்புலள் ஏலாறுமாம். இரவலர் உண்டறனுல் 
ஒரு பகுதியும் தரக் சகாண்ட னால் எஞ்சிய பகுதியும் அக எல்லாம் 
தொலைக்தமையின் *இரவன் மாக்கள் உணக்கொட. த் தர்பி)ிதன'” என் 
றார். வித்தை யுண்டல் மூறையவழமுயினும் விரும்ப்தாம்பற்கு அதுவும் 
அலமைய/மென்ம் கொர டனளைனபாம், “விறைத் மன” என விதம் 
தோதினார்; “குறித்துமா ஜறெிர்ப்பை பிபறுமையில்!* மாறுது, அது 
மூறையன்மை யுணரப்பட்டமை குறித்து நின்றது... “நி பேதையே 
நயனில் கூற்றம், விரகின்மையில் வித்பட்டுண்டர்ன?” (Ly ob. 292.67) 
எனச் சான்றொர் கூறுதல் காண்ட, உடும்பு அகு பெயர், பாணி, கை 
ஆகு பெய்ராம் கைச்சரடு குறித்து கின் றர... இழை ஊட்பென்பதும் 
வழக்கு; *வம்புகளை வறியாச் ஈமம்!” (பதிம். ௧.) எலபறு காண்க, 
பூசவலர் வரினும் இரவலர் வரினும் விருந்தோம்பற்கண் வேறுபா 
மின்மை காட்டியவாறு, இப் பெறறிபயான் இரவலர் புரவலனுவகுற் 
கும் காரணம் கூறுவார், “பரிசில் மன்னும் குரிசில் கொண்டதுவே!! 
யென்றருர். 

விளககம் : புலவர்களை ஆற்றுப்படுத் தகன்றாராதலால், தொடக் 
கத்தே ஊரினது இயல்பைல் கூறுகின்றார், ஊர்தொறும் மனைதோறும் 
பரிசிலர் வத்து தங்குதற்கு மன்றங்கஞண்மையின், ஊர்க்குச் செல்லும் 
புலவர்கள் ௮ம் மன்றங்களிறழ் றங்குவரென்பது கொண்டு, *தொள்ளை 
மன்றத் தாங்கண் படரின்'' என்றார். மன்றத்தின் பொலிவழிந்த தோற் 
றம் தன்னைக் காண்பார். உள்ளத்தில் அருவருப்பை புண்டுபண்ணி, 
உணவு வேட்கை யெழாவாறு செய்யுமென்பது தோன்ற, “உண்கென 
வுணரா வுயவிற்றாயினும்!' என்றார். தங்கிய வழி, மணைச்ஞுரியவள் 
விரைந்தேற்று விரு்தோம்புவள் என்றற்கு “*விரும்பி?? என்றார். புறப் 
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பமட்டன்றோ இலள், புறத்தே ரெல்ல விடுவாளல்லள் தன்பால் இன்மை 
யினைப் புறத்தே மீவிர் அறியச் செய்குவாளல்லள் என்றுரைப்பது 

மூண்டு. இஃது இல்லுறை மகளின் ஈன்மரட்டி யு ணர்த்தி கின்றது. 

விதைத்தினையையுண்டல் முறையன்று லின், குறி யெதிர்ப்பை காடின 

ளெனவும், அது பெரறாமையின், விருர்தோம்பலோம்பா மடமையினும் 

வித்தட்டுண் டல் குற்றமன்றெனத் தேர்ந்தனளெனவும் அறிக. வித்து 

மிடல் வேண்டுங் கொல்லோ விருந்தோம்பி, மிச்சில் மிசைவான் புலம் 

(குறள்) என்றது ஈண்டு நினைவு கூரத்ரக்கது. விரும்? தாம்பி மிச்சில்மிசை 
வான் விருந்து vig ti Sad தன்புலத்துக்கு. வித்து, இடல் வேண்டுவ் 

கொல்லோ? அருளையும் விருக்தோம்பற்குச் செலவிடுவன் என் உரை 

கூறுற்கும் இக்குறள் அமைய/மாறு காண்க. புலவர்களாகிய உம்மையே 

யன்றி, நாடாளும் பெருவேந்தர் வரினும் அவரையும் இவ்வாழறே உண் 

பிக்கும் இயல்பினன் அவள் கணவன் என்றார். இத்துணை யெளியோ 

னாகிய மக் கிழவன் வெர்ரன்பாம். மாறாயமாகம் பெறும் பரிசில் 

களைச் சனக்கென வோம்பாது பரிசிலர்க்கு நல்கி மேம்படுமிபல்பினன் 
என்பது விளங்க, “பரிசில் மன்னும் குரிசில் கொண்டதுவே”' 

யென்றார். உவ 

௩௩௪. மதுரைத் தமிழக் கூத்தலர் 
  

சிலப்பதிகார வுரையில் அடியார்க்கு நல்லார் (லப். ஈ. 2 ௧௨7இரு 
வகைக் கூத்ராவன ) *வசைக் கூத்து, புகம்ம் கூத்து, வேத்தியல்* 
பொதுவியல் ; வரிக் கூத்து வரிசரற்திக். உத்து, சாற்றிக். கூத்து, 
விகோதக் கூத்து? ஆரியற் தமிழ் : இயல்பு கூத்து: GaAs wm SC gore 
பல்வகைய. இவை விரிந்த நாற்களிற்காண்க'' என் ॥னர்.௫ நனுல்கூத்து 
ஆரியக் கூத்து, கமிழ்க் உத்து என இழுவகைப்படுமென்றும், இவ்வகை 
களின் இயல்புகள் விரித்ர நரல்களிம் காணப்பமென்றும் அறிகின் 

றோம். 'ஆயினும் விரிர்கு நால்கள் இப்போது இறக்கள. உலக வழக்கில் 
“அறியக் கூத்தாருனாலும் காரியத்தில் கண்ணாயி நக்க வேண்டும்”? எண் 
றொரு பமமொழி யுண்டு, ஆதலரல், ஆரியக் கூத்தும் தமிழ்க் கூத்தும் 
வழக்கில் பயின்று வந்தன என்பது பெற்றாம். மர் குலோத்துங்க 
சோழன் காலத்தில் கும்பகோணவட்டத்து மானம்பாடியிலுள்ள காக 
நாதசாமி கோயிலில் உண்டான கல்வெட்டொன்று, அங்கே விக்கிர 
மாதித்தன் இருமுரதுகுன்றணாுன். விருநராச பயங்கர அசாரியன் 
என்றொரு கூத்தன். இரும்சானென்றும், மிழலைசாட்டு விரகரரரயண 
புரத்துக் உயிலாயமுடைய ஈகாழேவர்க்குரிய சித்ரிரை விராவில் ஐந்து 
yon sips கூத்ராடவேண்டுமென்றும், அதற்காக அவலுக்கு 
ஈகரத்தாரறும் கோயிலார்களும் கூடி. நாகன்பாடி (மானம்பாடு.) யென்ற 
வூரிற் சில நிலங்களைக் கூத்தாட்டுக் காணியாகக் கொடுத்தனரென்றும் 
கூறுகிறது. (4. 8. 140. ௦7 1931-32.) பண்டை ராளில் மதுரை 
யிலிருந்து தமிழ்க்கூத்து வகையிற் இறந்து விளங்கிய சான்றோர் 
தமிழ்க்கூத்த ரெனப்பட்டார். இச்சிறப்பு மிகுதியால் இச் சான்றோ 
ருடைய இயற் பெயர் மறைக்துபோக, தமிழக்கூத்தர். என்ற பெயரே 
கிலவுவதாயிற்று, மதுரைத் தமிழக்கூத்தன் சாகன் ஜேவனாதென்று 
வேறொரு சான்றோர் பெயர் தொகை நூல்களிற் காணப்படுகின்றது. 
அவர் பெயரைக் கரண்போர் அவர் மதுரைத் தமிழக்கூத்தனுரான 
மாகனாரென்றும், அவருக்கு மகனே மதுரைக் தமிழக் கூத்தன் காசன் 
தேவனாரென்றும் கருதுவர். தமிழக்கூத்தன் நாகன் தேவன் என்ற 
சான்றோர் பெயரால் சோழகாட்டு காகன்பாடி. தோன்றியிருக்குமென 
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கினைத்தற்கு இடமுண்டாதலால், மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் என்பாரைப் 
பாண்டிகாட்டுச் சான்றோரென்றும், தமிழக்கூத்தன் நாசன் தேவனா 
ரைச் சோழகாட்டுச் சான்றோரென்றும் “மதுரை யென்பது ஏடெமுதி 
னோரால் நேர்ந்த கைப்பிழை யென்றும் கெளியவேண்டும், இக் நூலைத் 
தொகுத்தோர் இவரை மதுரைத் தமிழக்கூத்தனாரென்றே குறித் 
துள்ளார். இவர் பாடியனவாக வேற பாட்டுக்கள் இல்லை, இவ்வொரு 
பாட்டும் சிதைந்து கடக்கிறது. இதுவும் கறதின்முல்லைப் பாட்டாகும். 
இதன்கண் வேந்தனொருவனுடைய ஊரியல்பு கூறி, அவ்வூர் வாழும் 
தலைவன் தனக்குரிய கொடை, நலத்தால் மேம்பட்டுப் பறிசலர்க்குப் 
பொற்பட்டமணிர்த யானைகளை வழங்குவதில் தவறுவதிலன் என்றும், 
அவன் மனைவி தனக்குரிய விருந்தோம்பும் துறையில் சிறர்து பாணர்க் 
கும் ஏனைப் பரிசிலாக்கும் பேருணவு தந்து பேணுவதில் பிழை 
படுவதிலள் என்றும் கூறுகின்றார். 

காமரு பழனக் கண்பி னன்ன 

தூமயிர்க் குறுந்தா ணெடுஞ் செவிக் குறுமுயல் 
புன்றலைச்சிறா அர் மன்றத் தார்ப்பிற் 
படப்பொடுங் கும்மே... பீன்பு...... 

இட... பப்ப பவட றே மனையோள் 

பாண ரார்த்தவும் பரில ரோம்பவும் 

ஊணொலி யரவமொடு கைதா வாளே 
உயர்மருப் பியானைப் புகாமுகல் தணிந்த 

பொலம் புனயோடை................. பி 
௧௪௦ பரிசில் பரிசலர்க் Zu 

உரவுவேற் காளையுங் கைதா வானே. 

திணையும் துறையு மலை, மதுரைத் தரிழக்கூத்தஜம் பாடியது. 

உரை: காமரு பழனக் கண்பின் அன்ன - அழயே 'நீர் 

நிலைகளில் வளர்ந்திருக்கும் சண்பங் கோரையின் கதிர்போன்த ; 

தாமயிர்ச் குறுக் காள் கெடுஞ்செவிக்குறுமுயல்- தாய மயிரடர்க்து 

குத கால்களையும் நெடிய காதுகளையுமுடைய குறுமுயல் 
புனதுலைச் சிழுஅர் மன்றத் தார்ப்பின் - புல்லிய தலையையுடைய 

சிறுவர்கள் மன்றக்கின்௧ண் விகயாடுவோர் செய்யும் ஆரவாரதீ 
துச் கஞ்சி; படப்பு ஒடுக்கும் - வைக்கோற் பேருக்குள்ளே 
பதுங்கும்; ....., பின்பு... .....வேக்கனூர்-வேக்கனது கர் , 
மனையோள் பாணர் ஆர்.ததவும் - மனையவள் பாணர்கள் யுண் 
பிககவும் ; பரிசிலர் ஓம்பவும் - பரிசிலராகிய புலவர் முகலாயி 
றை வரவேற்றுப் புறக்தரவும் ஊணொோலி யரவமொடு 
கைதூவாள் - அவர்கள் உண்பகனாலுண்டாகும் ஆரவாரத் 
இடையே அச் செயலிற் கையொழியாளாயினாள் ; உயர் மருப்பு 
யாளைப்புகர் முகத்து ௮ணிங் சு பொலம்புளை யோடை - உயாக்கு



மூலமும உரையும் ௨௬௭ 

கோடுகளையுடைய  யாணைகளின் புள்ளிபொருக்திய முகத்தில் 

அணியப்படும் பொன்னாலாகிய பட்டம்; பப பம் பரிசில் 

பரிசிலர்க்யே - பரிசிற் பொருகப் பரிசிலர்க்கு வழங்கு கலின் 

உரவு வேல் காகயும் சைதூரவான்-வலி பொருந்திய வேலையுடைய 

காளயாகிய அவள் கணவனும் கையொழியான் ) எ. நூ 

சண்பைச் சண்பங் கோரை யென்பர் ஈச்சினார்க்கினியர்; இக் 

காலத்தில் இதனைச் சம்பு என்பர்; ஈண்டு: ஆகுபெயர், பழனம், மருத 

நிலமுமாம். தாமயிரென்றது, பென்மை யுடைமைபற்றி, படப்பைக்கண் 

தொகுக்கப்பட்டிருத்தலின், வைக்கோற் போர் படப்பு எனப்பட்டது. 
கைதாவல் - ஓய்ந்து செயலறுதல். உயர் மருப்பு யானை யென்றது, 

பகைவருடைய யானைகளை. அவற்றின் ஓடைப் பொன்னைப் பாணர் 

மூதலியோர்க்கு வழங்குவது மரபு. “*ஒன்னார் யான யோடைப் பொன் 

சொண்டு, பாணர் சென்னிப் பொலியத் தைஇ'' (புறம். ௧௨௬) என்று 

சான்றோர் கூறுவது காண்க. மூயல் படப்பொடுய்கும்; மனையோள் 

கைதாவாள்; காளையும் கைதாவான் என வினைமூுடிவு செய்க. 

விளக்கம் :? ஊரியல்பு கூறுவார், இறுவர் மன்றுத்திலிருக்து 
ஆர்ப்பராயின், அது கேட்டுக். குறுமுயல் அஞ்டுப் படப்பைக்கண் 
ஓடுங்கும் என்றார்; பாணர் ஆர்த்தலாவது, பாணர்ச்கு உணவும் கள்ளும் 
தந்து உண்பித்தல், பொருநர், கூத்தர் முதலிய பரிசிலர்க்கு அவர் 
வேண்டுவன tas இறப்பித்தலை, பரிசிலரோம்பல் என்றாூர்- 
ஊணொலியரவம், உணவினை யுண்போரால் உண்ணுங்காலுண்டாகும் 
ஆரவாரம், உரவு வேல் காளை யென்றது, மறத்துறையால் பொரு 
ளிட்டுவன் என்பதுபட கின்றது. காளையாவான் மறத்துறையாத் 
பொருளீட்டுபவன். 

ARE. மாங்குடிகிழார் 

மாங்குடிகழார் முல்லை கிலத்துச் சிற்றாரொன்றில் வாழும் மக்க 
ஞூடைய வாழ்க்கைக் கூறுகளை அவரணியும் பூவும் உண்ணும் உணவும், 

அவரிடை நிலவும் குடிவகையும் பரவுங் கடவுள் நிலையும் இப்பாட்டின் 

கண் வகுத்தோதுகன்றார். ஓர் ஊரில் வாழ்பவர் தம் கூற்றிலே கின்று 
வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து மேம்படுவதும் வாகைத் ணையின்பாற் படுவ 
தாகலான், இப்பாட்டும் வாகைப்பாட்டாய். கறதில்முல்லைத் துறைக் 
குரியதாய்த் தொகுக்கப்பட்டது. முல்லை. நிலத்தார். குடியெனவும் 
வழங்கும். இச் ஏறு குடியில் வாழ்வோர் குரவும் தளவும் குருந்தம் 
முல்லையும் என்ற பூக்களை யணிவர்; அவர்க்கு உணவாவன வரகு, இண, 
கொள், அவரை யென்ற கான்குமாகும்; அவரிடையே நிலவும் குடி.வகை 
துடியன், பாணன், பறையன். கடம்பன் என்ற மான்குமாகும். இவ்வாறு 

பலவகைப் பூவணிதலும், உணவுண்டலும், குடிவகை கோடலும் இச் 
சிறுகுடியிலுள்ளார்க்கியல்பாயினும், கடவுள் வறிபாட்டில் மட்டில் பல் 
வகை கோடல் இயல்பன்று. ஒரு கடவுளையே வழிபடுவர், ௮க் 
கடவுள் தானும் ஈன்னின்ற பெருவீரராகும். இவற்றை; இச் சிறு 
பாட்டிற் காணலாம். இதுவும் தொடக்கப் பகுதியில் றிது சிதைந்து 
சீட்ட து. 

அடலருந் துப்பின்.............. 

குரவே தள வே குருந்தே முல்லையென்



உளவு L) DST Gyr DI 

றிம்கான் கல்லது பூவு.பில்லை 
கருங்கால் வரகே யிருங்கதிர்த் தினை Bus 

@ சிறுகொடிக் தொள்ளேை 9 சறிகள ரவரையா 

டிந்சான் கல்ல ஒுணுவு மில்லை 

துஉயண் பாணன் பறையன் கடம்பென் 

  

Dosa tho ge கூடியு மில்லை 

gan ang Gesteut மான்ணின்று விலங்கி 
௪௦ ணி மருப்பிம் கனணிஜெறிக்து வீழ்ந்தனன் 

கள்லை பரவி னவ்லது 

கெல்லு ஒம்துப் பரவும் அடவுஞு மிலவே, 

திணையும் துறையு மனை, மாங்குடிகிழாச் பாடியது. 

உர. அடலருக் துப்பின். வெல்லற்கரிய வலியினையுடை (ப 

ககட்ட வக ) கூரவே கனவே குருந்தே மல்லை யென்ற இக் நான் கல் 
லது பூவும் இல்லை - சூரவ மலரும் களவு மலரும் ருந்து உலரும 

முல்லை மலரும் எண்ணு சொல்லப்பட்ட இங்கு நால்வகைப் பூவல் 

லு வறு பூக்கள் இலலை ; கருங்கால் வரகு இருங்க இர் க இளை - 

கரிய காலையுடைய வரகும் பெரிய கதிரையுடைய இனையும் ; சிறு 

கொடிக்கொள் பொறிகளெர். அவளை - சிறிய பிகொடியாகிய 

கொள்ளும் பொறிகக£யுடைய அவரையும்) இக்கான கலலது 

உணுவும் இல்லை - இக்க கான்குமனறி உணவுப்பொருள (வேற 
பில்லை ; துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் என்ற இக்கநான் 

கல்லது கடியும் இல்லை - துடியன்குடி பாணனகுடி பறையன்குடி 

கடம்பன்குடி. யென்று. சொல்லப்பட்ட இர் கால்வகைக் 

குடிகளன்றி வேறு குடிகள் இல்லை; ஓன்னாது தெவ்வர் 

parser விலங்கி - மனம் ஒன்றாத பகைவர் முன்னே 

அளுசாது கின்று அவர் மேற்செலவைக் குறுக்கிட்டுக் தடுத்து; 

ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து விழக்கென - விள வகு 

இன்ற உயரக்ச கோட்டினையுடைய யாணககாச் கொன்று தாழும் 
விழுபபுண்பட்டு விழ்க்திறக் காராக) கல்லே பரவின் அல்லது 

அவர் பெயரும் பீடும் எழுதி ஈட்ட கல்லைக் கடவுளாகக் கரு 
MPURA ZOOS); கெல் உகுதுதுப் பரவும் கடவுளும் இல - 

கெல்லைச் சொரிந்து வழிபடும் கடவுள் வேறறேயில்லை ; எ. ஜு. 

பூவலையும் உணாுவதையும் குடிவகையும் கடவுள் வகையும் வேறு 
பிறவுளவாயினும் அவை இக்காட்டில் இல்லையென விதுதோதியவாறு, 
yous Gray மு. ரவியவற்3மூடும் உணாுவை வரகு முரலியவற்3மமேடும் 
குடியைப் பாணன் முதலியவற்றோடும் கூட்டுக. கொள்ளுச் செடியா 
பினும் று சிறு கொடியுடைமையின், “சறுகொடிக் கொள்” என்றார், 
மக்கள் வலி மெல்லையைக் கடந்துள்ள கடவுளை விலக்கி நடுகல்லைக்



மூலமும் உரையும் ௨௬௯௨ 

கடவுளாகப் பரவுவகுற்காக் காரணம் கூறுவார், “*ஒன்னச் தெவ்வர் 
முன்னின்று விலக்கி, யொளிறேந்து மருப்பிற் களிறெறிந்து af pe 
தெனச் கல்லே பரவினவ்ல து? என்றூர். ஈண்டு நெல்லென்றது. நெற் 

பொரியினை. “வேலன் புனை வெறியயர் களர்தொறும், செந்நெல் 
வான்பொரி சிதறி,” (குறுர்,௫௮) என்று சான்றோர் கூறுதல் காண்க 

விளக்கம 2 பல்வேறு பூக்களும் உண்டெனினும், மக்களால் சிறப் 
பாக அணியப்படுவன இம்கான்குமே யென்றற்கு, “குரவே தளவே 
குருந்தே முல்லை யென்ற இர்நரன் கல்லது பூவும் இள்லை!' ஏன்றார். 
“குரவே தளவே”'' என்ற பாடம் அச்சுப் பிரதியில் இல்லை. உணவாகும் 
சிறப்புப்பற்றி வரகு மூதலியவ.ற்றை முறையே கருங்கால் வரகெனவும், 
இருங்கதிர்த் தினையெனவும், 9றுகொடிக் கொள்ளெனவும், பொறிகள் 
அவரை யெனவும் சிறப்பித்தார். குடிவகையில் வேளாளரும் வணிகரும் 
அரசரும் அர்சணருமெனப் பொதுவகையில் பல குடிகள் இருக்கின்றன 
வெனினும், மேலே கூறிய பூவணிக்து வரகு முதலியவற்றைக் கொடை 
யாகப் பெற்றுண்ணும் வகையில் சிறந்த குடிகளாதலின் துடியன் 
முதலாயினாருடைய குடிகளை யெண்ணீ, *-இந்நான் கல்லது குட.யூமில்லை!” 
என்றார். மறங்களர்வித்துப் புகழ்பாயச் சிறப் பெய்துவித்தலின், 
அணியோடும் உணவோடும் ஒன்றாக நால்வர் குபுயினையம் எண்ணி 
யுரைத்தார். அணியப்படுவனவும், உண்ணப் படுவனவும், புரக்கப் 
படுவனவும் கூறினமையின், பரவப்படுவன ஈடுகற்களன்றி வேறே 
கடவுளில்லை யென்ரும். 

கூ௩ ச. பரணர் 

ஆரியர் பரணர் முதலிய சான்றோர், காட்டில் போர் மிகழுங்கால் 
பல ஈல்ல ஆடவர் உயிரிழப்பதால் நாடு சீரழிவதும் பொருட் குறைவும் 
பசியும் பிணியுந்தோன்றி உயிர்கட்கு உலக வாழ்வைத் துன்ப நிலைய 
மாக்குவதுங். கண்டு போர்கள் நிகமாதவாறு வெளிப்படையாகவும் 
குறிப்பாகவும் போர்க்குரிய தலைமச்கட்கு வேண்டுவன அறிவுறுத் துவர். 
போர்கள் உண்டாதம்குரிய ஏதுக்களுள் மகட்கொடை வேண்டிய 
வேந்தர்க்கு மகண் மறுத்தலும் அதுவே வாயிலாகப் போருண்டாதலும் 
கண்டு வருந்திப் பஉ வகையாகப் பாடியிருக்கன்றனர். ஒரு வேந்தன் 
பிறனொருவன் மகளை மணஞ்செய்து கொடுச்குமாறு வேண்டுஇன்றான். 
இவ் வேந்தன் வெஞ்சினமூடையவன். மகளைச் கொடுத்தற்குரிய 
தீர்தை வெஞ்சினமுடைமை முதலிய ஏகுக்களைக் கருதி மகட்கொடை 
மறுக்கின்றான். அவனுடனிருக்கும் மறவர் தாமும் மறுத்தற்கும் 
துணையாகின்றனரேயன்றி, நேர்தற்குத் தணையாகாது வாய் வாளாதிருக் 
கின்றனர். வேட்ட வேர்தன் இனங்கொண்டு போர்ப்பறை முழக்கு 
கின்றான். ஊரிற் பெருங் கலக்க முண்டாடுறது. மகளைப் பெற்ற தாயும் 
தன் கணவற்கு வேண்டுவன கூறிப் போரைத் தடுக்குங் குறிப்பால் 
ஒன்றும் கூறுளாய் அவன் விரும்சியதையே தானும் விரும்புகின்றாள், 
அவளை மகன் வளரீத்துச் சிறர்காளென்னாது பகை வளர்த்துப் பண்பில 
ளென்பதால், “பண்பில் தாய் அறனிலள் *? என்று இப்பாட்டிற் கூறு 
இன்ருர், 

வேட்ட வேந்தனும் டெஞ்சினத் Bon Gor 
கடவன கழிப்பிவ டர்கையுஞ் செய்யான் 
ஓளிறுமுகத் தேந்திய வீங்குதொடி. மருப்பிற்



௨௭௦ புறகானூறு 

களிறுங் கடிமரஞ் சேரா சேர்ந்த 
இ ஒஓளிறுவேன் மறவரும் வாய்மூழ்த் தனரே 

இயவரு மறியாப் பல்லியங் கறங்க 

அன்னே, பெரும்பே துற்றன்றிவ் வருங்கடி. மூதூர் 

அ௮றனிலண் மன்ற தானே விறண்மலை 
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின் 

௧௦  முகைவனப் பேந்திய முற்றா விளமுலைத் 
சசைவளர்த் தெடுத்த கசையொடு 
பகைவளர்த் இருந்கவிப் பண்பி ராயே, é 

திணை : காத்ரி. நுறை: மகட்பாற் கரஞ்சி, பரணர் பாடியது, 

உ : வேட்ட வேந்தனும் வெளுசன கதினண் - மட் 

கொடை விரும்பிய வேக்கனும் வெவ்விய கனமுடையன் ; கட 
வன கழிப்பு இவள் குங்தையும் ரெய்யான் - செய்யத்தக்க கடமை 

களைச் ரெய் கலை இவள் தந்தையும் செய்ய விரும்புகின் நிலன் ; 

ஒளிறு முகத்து ஏந்திய விச்குதொடி மருப்பின் - விளங்குகின்ற 
முகத்தன்கண் உயர்ந்துள்ள பெரிய தொடியணிநர்த கோட்டினை 

யுடைய களிறும் கடிமரம் செரா . கனளிறுகளும் கடிமர கைச் 

€சரக்து நில்லாவாயின 7 சேர்க்க ஓளிறு வேல் மறவறாம் வாய் 

மூழ்.க்.சனர் - வேக்கனும் குந்தையமாகய இருவரையும் சோரம் 

துள்ள விளங்குகன் ஐ வேலேக்இிய வீரரும் வாய்மூடி யொன்றும் 
உரையாடாராயினர் ) இயவரும் அறியாப் பல்லியம் கறங்க - 

வாச்சியச்காரராலும் அதியப்படரகு பல பல வாச்சியங்கள் 

முழங்க ; இவ்வருங்கடி மூதூர் பெரும் பேதுற்றன்று .. இந்தக் 

கட தீ.துற்கரிய காவலையுடைய பழைமையான ஓர் பெரிய பேதுற 

வினையெய்தியுள்ளது ; அன்னோ - ஐயோ ; விறன்மஃ வேங்கை 
வெற்பின் - விறல்படைத்.த மலையாகிய வேங்கை மலையின்கண் ) 

விரிந்த கோங்கன் முகைவனப் பேந்திய முற்றா இளமுலை - 

பூவிரிந்கு கோங்க மரத்தினுடைய அரும்பினது வனப்புடைய 

மூதிராகு இள முலையினையுடைய மகளது; தகை வளர்த்தெடுக்க 
தகையொடு - அழகு மிக வளர்தகலால் உண்டாகிய ம௫ழசசி 

னையும்; பகை வளர்குதிருக்கு பண்பில் தாய் - ஊர்க்குப் 

பகைவர் மிசவுளராக இருத்தலால் பண்பின்மையினையுமூடைய 

இத் காய்; அறன் இலள் மன்ற - அறப்பண்பில்லாள், ஒரு,கலை 
யாக) எலு. 

வேக்தன் சனெத்தினன்; தந்ைத செய்யான்; களிறு சேரா; மறவர் 
வாயப் மூழ்த்தனர்; ஊர் பேதுற்றன்று; தாய் ௮அறனிலள் எனக் கூட்டி 
வினைமூடிவு கொள்க. வேந்தற்குச் செய்யச்கடவனவும், மகட்கொடை 
வேண்டிஞர்ச்குச் செய்யக்கடவனவும் அடங்க, “s_aer’’ எனப்



மூலமும் உரைய/௨ “௪த 

பட்டன. மகட்கொடையும் பெற்றோர்க்குச் செயற்குரிய கடனாம், 
உற்றார்க்குத் கம் மகளைக் கொடுத்து உரியராக்குவது பெற்றோர்க்குக் 
கடனாதலின், அதனைச் செய்யாது தாழ்ப்பது குறித்து, ““சடவன கழிப் 
வள் தர்தையும் செய்யான்”! என்றார். சகனிறுகளும் காவல் மறவரும் 
போர்க்கு உடன்பட்டு நிற்குமாறு தோன்ற, **கனிறுங் கடிமரஞ் சேரா 
சேர்ந்த ஓளிறு வேன் மறவரும் வாய் மூஜ்த்தனர்'' என்றும் கூறினர். 
மூற்த்தல்-ருறடுசல். இயங்களின் பன்மை மிகுத்தற்கு “இயவரு மறியரார் 
பல்லியம்?” என்றார். பேதுறவு, கலக்கம்; LUA சாம். மகட்கொடையை 
விரும்பித் தந்த தன்னயரை அதற்குடன்படச் செய்யாமையும் 
போர்க்குரியரா தலைத் திடாமையும் “அறனிலள்'” என்றற்மு ஏதுவாயின, 
அறப்பண்பில்லாது மறப்பண்பேயுடையளென்றம்குப் “பண்பில் தாய்? 
என்றார். வேங்னுகாலை, தமிம் காட்டி லுள்ள மலைகளுள் ஒன்று; “அருவி 
வேங்கைப் பெருமலை? (குறுர், ௧௭) என்று அள்ளூர் நன்முல்லையாரும் 
கூறுவர், வேங்கை மாங்கள் De வளர்தலாலும். வேங்கைப் புலிகள் 
வாழ்வதாலும் இம் மலை வேங்கைமலை யெனப்பட்டதெனக் க்ருதுகலு 
மூண்டு, inna இளமுலை யென்றது, பெதும்பைப் பருவ மெய்திய 
அணிமைச் செவ்வியுடையளே ப்பை தோற்றுவித்து நிற்ிறது; இஃது அன்மொழித்தொகை, waar pg கதிர்த்துத் கோன்றிக் காண் பார்க்கு. மடுழ்சசி மிகுளிம் நளின், “வகை வளர்த்தெடுத்த ஈகை”' யென்றார்.  வளர்த்ரென்னும் வினையெச்சம் முன்னது காரணப் 
பொருட்டு) பின்னது காரியம் பொருட்டு, 

விக்கம் : மறட்பாற் காஞ்சியாவதுட ““ஏர்திழையாள் தருகென் னம், வேர்தனொடு வேறு மின்றன்று!? (பு. வெ.மா, ௮2 ௨௪) என வரும், “வேட்ட வேந்தனும் வெஞ்சினத்.-னன்!? என்றது, மகண் மறுத்து வழி, Qos fui Dorn தொண்டு Curt sui gb ஒருகலையென்பது குறித்து 
கின்றது. போர்க்குச் ரெல்லும் களிற்றின் மருப்புக்குத் தொடியணிதல், செயற்கை வலியூட்ட று. Soe Suh, களிறும், மறவரும் இருக்கும் நிலையி ஏ விரந்தொதியது மகண் மறுக்கும் தந்ரையும் போர்ச்ஞகுச் சமைக் திருச்சின்றுனென்பதை புணர்த்தி நின்றது, பகைவளர்த் இழுர்தா ளென்றம்கேம்பப் பண்பில் தாய் என்ருர்.  இம்மகளைப் பெறா திருந்தா னாயின், இப் போர் கிகெழ்ச்சிக்கேதுவின்றா மன்பதுபற்றி இவ்வாறு கூறினராதலின் பண்பில் தாய் என்றது குறிப்புமொழியாயிய்று, 

௩௩௭. கபிலர் 
ஆரியர் கபிலர் இப் பாட்டின்கண் Ger pare. Dé நலைவன் ஒருவன் ஊருக்குச் செல். லுஇன்றார். அவனுடைய அருமை மகள் தன் பேதைப் பருவங்கடந்து பெதும்பைப் பருவமெய்இி இற் செறிக்கப்படும் இயல் பினளாகின்றாள். அச் செய்தி கர் சிழுவதும் பரவுகிறது. சூறவுள்ள காட்டிலும் படர்கிறது. அவளுடைய குடிரலனும் மெய்ச்கலனும் அறிவு கலனும் யாவரரலும் புகழ்ந்து பேசப்படுகின்றன. இச் செய்த ஆளிரியர் கபிலர் அறி௫இன்றார். இப் பாட்டின்கண் கபிலர் அப்பெண்ணின் தந்தையின் இயல்பும் GH oUF இயல்பும் கண்டு, “இச் சோணுட் டண்ணால் பேரரரவாரமுடையன்; இவளுடைய துன் யர் போர் செட்து சிறர்ச கெடுவேலைப் பமறிக் ௫ ந பெடி. 2 தலையினையுடையரரப் மறமிக் 'குள்ளனர்; வேக்தரம் ஐதவர்பிண் QUIT வர்து மகட்கொடை பேண்டிய வண்ணயமிருக்கின்றனர், இவக மணஞ்செய்துகொள்ளும் பேறுடைய வேக்தர் யாவ3ரர, அது காண்டம்குரியது என இசைக் 

கின்றார், ்



௨௪௨. புறகானூறு 

ஆர்கலி யினனே சோணாட் டண்ணல் 

மண்ணாள் செல்வ ராயினு மெண்ணார் 

சவிகை வாள்வலக் தொழியப் பாணரிற் 
பாடிச் சென்றார் வரறோ றகமலர் 

இ பீத லானா விலங்குதொடித் தடக்கைப் 

பாரி பறம்பிற் பனிச்சுனை போலக் 
காண்டற் கரிய ளாகி மாண்ட. 

பெண்மை நிறைந்த பொலிவொடு மண்ணிய 

குகில்விரி கடுப்ப நுட௩்கித் கண்ணென 

௧௦ அஇலார் ஈறும்புளக யை கொன் ற... ங்கிய 

கபில நெடுககர்க் சமாழு சாற்தமமொடு 

மனைச்செறிந் தனளே வாணுத லினியே 

அற்றன் முகலிற் றெற்றெனப் போற்றிக் 

காய்நெற் கவளம் இற்றிக் காவுதொறும் 

கட கடுங்கண் யானை காப்பன ர்ன்றி 

வருத லானார் வேந்தர் தன்னையர் 

பொருசமங் கடந்த வுருகெழு கெடுவேற் 

குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர் 

மற்றிவர் மனு மிர்றாற்றெற்றன 
ao யாரா குவர் சிகா ராமே கேரிமை 

உருத்த பல்சுணங் கணிக்க 
மருப்பிள வனமுலை ஜெமுக்கு வோரே, 

திணையும் துறையு மலை. கடிலர் பாடியது. 

உரை: சோணளூட்டண்ணல ஆர்கலியினன - சோணாட்டு த 

தலைவன் நிறைக்கு அ ரவா? ததையுடையண் ) மண்ணாள். செல்வ 

சாயினும - நிலவுலக கை கயா ஞம ஆரசியற் செலவமுடையராயி 

னும் , எண்டர் - அ.குனை பெண்ணாய் ; கவிகை வாள் வலதகுது 

ஒழிய - இடககவிட் த தம்முடைய கையில் வலமுண்டாக ஏந்தும் 

வாதா கக; பாணரிற் பாடிச் சென்றார் - பாண்மக்கள் 

போலப பாடி வந்தோர் ; வரல் தோறு அகம் மலர்பு - வருந் 

தெர்றும் மனமலர் விரிந்து; எல் ஆணா - கொடு க கலமையாத; 

Gore கொடிகு தடக்கை - விளங்குன்ற தொடியணிந்த 

பெரிய கையையுடைய) பாரி பறம்பின் பனிச்சளேை போல - 

வேள் பாரியின் பநமபு மலையிலுள்ள ஞனிரந் த சுனைநீர் போல ; 

காண்டற் கரியளாலி - பிறர் காண்பகுற்கு அ௮ரியவளாய்) மாண்ட 

பெண்மை நிறைந்து போலிவாடு - மாட்சிமையுற்ற பெண்மை
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நலம நிறைக்க பொழற்புடனே ;/ மண்ணிய துகில்விரி கடுப்ப 
நுடங்கி - கழுவப்பட்ட துகிலை விரிக்க வழி அது நுடங்குவது 

போல நுடங்க) தண்ணென அ௮ஒலார் நஈறுமபுகை ஐது சென்று 
அடங்கிய - கண்ணென்று அக் கட்டையினினறெழுக்க நதிய 

புகையானது மெல்லச் சென்று படிக்க; கபில நெடு sare 

கமழும் நாற்றமொடு - கபிலகிறம் பெற்ற நெடிய மனைமுழுதும் 
கமழும் மணம் பொருக்குய ;) மனைச் செறிக்கனனள் வாணு கல் - 

இல்லிட,க௪ செறிக்கப்பட்டாள் ஒளி பொருந்திய நு தலையுடைய 
வள் ; இனி-இப்பொழுது; அறறன்ருகலின்-௮.க கன்மைக்கடமன் 

ரூ.கலால் ; செற்றெனப் போற்றி-களிவாக வோம்பி; காய்கெல் 
கவளம் இீற்றி-விகந்க நெல்லிட க துப் பெறற அரிசியாலுண்டா 

இய கவளக்தையுண்பிகது ; காவுகொறும் - காக்கள் கோறும 7 

கடுங்கண் யானை சகாப்பனா. அன்றி - வன்சண்மையையுடைய 

யானைகக£க் காப்பதல்லது; வறு கல ஆனார் வேரு கர்-வரு சலமை 
யரா வேக்குர்கள் ; தன்னையர் - இவளோடு உடன்பிறம் சுவர்கள்; 
பொருசமம் கடந்த உருகெழு நெடுவேல் - பொருகின்ற போரை 

வருகியாது செய்து வென்ற உட்டுப் பொருந்திய நெடிய வேலை 
யும்) குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர் . பகைவரை யெறிதலால் 

அவர் குருதி கோய்ர் த கண்டார்ககு அச்சம் கரும் தலையையு 
முடையராயினர் ) இவர் மறனும் இறு - இவரது மறப்பண்பும்... 

இதக்தன்மைக்காய் இராநின்றது ) நேரிழை உருக்க பல்சணங். 

கணிற் க-கேரிய இழையணிக் உ இவட்குரிமையாகக் தோன திய பல: 

வாகை கேமல் பரந்த ; மருபபு இள வனமுலை டுஞழுக்குவோர் -. 
யானைக்கோடுபோன்ற அழகிய இளமுலை யழுக்தகமப் புல்லுவோர் ; 

கெற்றென யாராகமுவா கொல - பிசனிவாக யாவரே ; எ. று, 

நிரல் ௮ல்லோர்க்கு மகட்கொடை மறுத்தலும் அது வாயிலாகப் 
போருண்டாதலும் எதிர்கோக்கிப் படைபண்ணப்படுதலின், “சோணாட் 
உண்ணல் ஆர்கலியினன்'' என்றார். மண்ணாள் வேந்தர் என்னும் தாம் 
பிஐரால் இரச்கப்படுவதல்லது தாம் பிறரை இரப்பதிலராதல் முறை 
அதனை யெண்ணாது தாம் இரவலராகய பாணர் மூதலியோர்போல வரு 
தீலின். “எண்ணார் வாள்வலத் தொழியப் பாணரிற் பாடிச் சென்ரு௮ர்1* 
என்றார். பிறாக் கிடக் கவிந்த கை, தான் ஏந்துதற்குரிய வாளை யேச் 
தாது பாடுநர் ஏந்தும் இசைக்கருவி யேந்துதல் கண்டு இகம்வார், 
“கவிகை வாள் வலத் தொழிய £? என்றார். கவிகை பாடியென 
இயைத்து, கொடுத்தற்குக் கவிந்த கையைப் பாடி. யென்றுரைப்பினு- 
மமையும். அன்றிக் கவிகைச் செல்வர் என இயைத்து இடக்கவிந்த 
கையையுடைய செல்வரெனினுமாம். புகைபடிதலால் வா் கபிலகிறம் 
பெறுவதால் “கபில நெடுஈகர்'* என்றார். பாரியின் காவல் கடுமைப ற்றி 
அவனது சுனை பிறர் காண்டற்கரிதானது பற்றி, இந்செறிப்புண்ட 
பெண்ணுக்கு அதனை யுவமம் கூறினார். அண்ணல்ஆர்கலியினன்? வாணு. 
தல், சனைபோலச் காண்டழற்கரியளாகி மனைச் செறிந்தனள் ; இனி அற் 
இன்றுகலின், வேந்தர் வருதலானார் ; தன்னையர் வெருவருதலையர்; மந 
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ணும் இற்று; ஜெழுக்குவோர் யாராகுவர்கொல் என இயைத்து வினை 
apipa செய்க. 

விளக்கம் ண: இப் பாட்டின் முற்பகுதி அச்சுப்பிரதியில் இதறிக் 
'இடக்கின்றது. வேள் பாரியொடு பகைத்துப் பன்னாள் முற்றியிருக்தும் 
வென்றி யெய்தமாட்டாராகிய வேர்தர்க்குப் பண்டு கபிலர், ** ௬இர்புரி 
ுரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி, விரையொலி கூக்கனும் விறலியர் பின்வர, 
ஆடினிர் பாடினிர் செலினே, காடுங் குன்று மொருங்க யும்மே!” என 
வும், ** யாமும் பாரியு மூளமே, குன்று மூண்டுநீர் பாடினிர் செலினே *! 
ர்புறம். ௧௦௯, ௧௧௦) எனவும் கூறினாராக, அவர் குறிப்பறியாது, பட் 
உாங்கே கொண்டு மகட்கொடை வேண்டி வக்தனரென்னும் குறிப்புத் 

கோன்ற, “மண்ணாள் செல்வராயினும்...... ஈதலானா இலங்கு தொடித் 
சடக்கைப் பாரி: என்றுரென வறிக. பாரியினது பறம்பின்கண்ண 
தாகிய சனை மிக்கு அருமையும் பெருமையுமுடைய தென்பதைப் 
பிறரும், “பாரி பறம்பிம் பனிச்சனைத் தெண்ணீர்!” (புறம். ௧௭௬) 
சன்று கூறுதல் காண்க. களவிற் கொண்டுதலைக்கமிதல் முதலிய 
சேயல்கட்கு இப்போது இடமில்லையென்பார், அற் றன்றாகலின்”? 
சான்றார். காக்களில் மரந்தொறும் களிற்றைப் பிணித்துக் காத்தலைச் 
அசய்வதையன்றி மகள் வேண்டி வருதலிலும் சையொழியாராயின 
ரென்பார், **காப்பனரன்றி வருதலானார் வேர்தர்'” என்றார். வேந்த 
ரெனப் பன்மையால் கூறியது, மகட்கொடை வேண்டி வருவோர் சான் 
ரூர் உட்படப் பலரரதல் தோன்ற **இற்ருல்!” என்றது, மகண்மறுத் 
ல் ஓருதலை யென்றவாறு. 

௩௩௮.  கன்றூர் கிழார் மகஜர் 

குன்றூர் என்பது pat. இவ்வூரினரான குன்றூர்கிழார் பெயர் 
இன்னதெனத் தெரிந்திலது. நற்றிணையில் குன்.நார்கிமார் weet 
கண்ணத்தனாரென ஒருவர் காணப்படுவிறார், இங்கே குன்றூர்கிழார் 
மாகனாரென்றே காணப்படினும், கண்ணத்கனார் என்ற இவரது இயற் 
பெயர் ஏட்டில் விடுப்ட்டதாகக் சகருதுதற்டெமுண்டு. இவர் காலத்தே 
டசெடுவேளாதன் என்பான் சோழநராட்டிம் போந்தை யென்னும் ஊர்க் 
( குரியனாய் விளங்கனொன். இச் சான்றோளை அவன் பரிச ஈல்கிச் சிறப்பித் 
.துள்ளான்.. இவர் ஒருகால் ஓரூரிலுள்ள தலைவன் மகள் மணப்பருவ 
மிமய்இயிருப்பது கண்டு, அவள் தந்தை தன்னையருடைய மறப்பண்பை 
யம் உடனுணர்ச்து இவளால் இவ்வூரில் கடும்போர் நிகழும் என 
எண்ணி மகட்கொடை வேண்டுவோர் இவள் தந்தையின் தகுதிக்கேற்ற 

வணச்கஞ்செய்து இவளைத் தரப் பெறுக எனக் குறிப்பிம் பெறவைத்து 
இப் பாட்டினை வழங்குகின்றார். 

ஏர்பரம் தவய னீர்பரக்சு செறுவின் 

கென்மலிர் தமனைப் பொன்மலிச் தமறுகிற் 
படுவண் டார்க்கும் பன்மலர்க் காவின் 

நெடுவே ளாதன் போந்தை யன்ன 
‘@ பெருஞ்சீ ரருங்கொண்் டியளே கருஞ்சினை 

வேம்பு மாரும் போக்தையு மூன்றும் 
மலைந்த சென்னீய ரணிந்த வில்லர்
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கொற்ற வேந்தர் வரினும் தற்றக 

வணங்கார்க் ககுவ னல்லன்வண் டோட்டுப் 
௧௦ பிணங்குகஇர்க் கழனி காப்ப ணேமுற் 

அணங்குகல னாழியிற் ரோன்றும் 

ஒரெயின் மன்ன னொருமட. மகளே. 

திணையும் துறையுமவை. குன்றூக்கிழார் மகஜர் பாடியது. 

உரை : வண்கோட்டுப் பிணங்கு ௪இர்ச கழனி நாப்பண் - 
வளவிய தோட்டினையம். ஒன்றோடொன்று தம்மிற் பின்னிக் 

இடக்கும் கஇர்ககாயுமுடைய  கழனிகட்கு நடுவே; ஏழுற்று 

உணங்கு கலன் ஆழியின் கோன்றும் - கரையிற் பிணிக்கப்பட்டு 
உலர்ந்து கோன்றும் மரக்கலமும் உடலும்போலக் காட்டு யளிக் 
கும்) ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மடமகளே-ஒல்றை மஇல் Epes 

நகரிடதுதேயுள்ள வேக் கனுடைய இலாயளாகிய ஒரு மகள், ஏர் 
பரந்த வயல்-எர்கள் உழுது வயல்களையும் 7 கீர் பரக். ௪ செனுவின்- 

தீர் நிறைந்து நிற்கும் கழனிககையும் ) நெல் மலிந்த மணை - நெல் 

நிரம்பிய விடுககாயும்; பொன் மலிக்கத மறுகின்-பொன் கிறைக் க 

தெருக்களையும் ; படுவண்டு ஆர்க்கும் பன்மலர்க் காவின்-மொய்க் 
இன்ற வண்டுகள் ஒலிக்கும் பலவாகிய மலர்ககாயுடைய சோலை 

களையுமுடைய ) நெடுவேள் ஆகன் போந்தை யன்ன-நெடுவேள் 
ஆதன். என்பானது போக்தை யென்னும் ஊரைப்போன்ற ; 

பெருஞ்சீர் அருங்கொண்டியன்-பெருகித சீருடனே அரும்போர் 

உடற்றிப் பகைவரிட கீதேதே கொண்ட செல்வமுடையவளாவள் ; 
கருளுசினை வேம்பும்-கரிய கொம்புகளையுடைய வேப்பமாலையும் ; 

ஆரும் - ஆத்தி மாலையும், போக்கையும் மூன்றும்-பனந்தோட்டு 
மாலையுமாகிய மூண்றையும் 7 மலைஙக் சு சென்னியர் - சூடிய தலையை 

யுடையராய் ; அணிந் ௪ வில்லர் - வரிந்து கட்டப்பட்ட வில்லை 
யுடையராய) கொற்ற வேகங்கள் வரினும் - வெற்றி மிக்க முடி. 
வேக்தர் மூவறாம் மகட்கொடை வேண்டி, O16 GT BUD ; கன் தக 

வணங்கார்க்கு KG னல்லன் - தன் தகுஇக்கேற்பச் தன்னை 
வணங்கி இரந்து கேட்டார்க்கல்லது இவள் தந் 5 இவளை மகட் 

கொடை கேரான) எ.ஃறு 

பள்ளப்பாங்கான நன்செய் வயலென்றும், மேட்டுப்பாங்கு செறு 
வென்றும் தெரிந்துணர்க. வயலும் செறுவும் மனையும் மறுகும் காவு 
மூடைய போச்தையேன இயையும். பெருஞ்சீரும் அரிய பேரா செய்து 
பகைவரிடத்தே கொண்ட பெருஞ்செல்வமூம் தன் மகட்குத் த்தை 
யால் தரப்படுதலின், “பெருஞ்சீரருங் கொண்டியள்”? என்முர்; இணி 
பெரிய அசருடனே கோடற்கரிய கொள்மகளாயினளெனினுமாம். 
கொள்மகள், மணந்து கோடற்குரிய செவ்வியெய் இனவள், ஒரெயிற்குக் 
கலனும், சழனிக்கு ஆழியும் உவமம், செல்லும் வலியழிந்தமையின் 
கரையிம் பிணிக்கப்பட்டிருக்கும் கலம், “எழும் றுணங்கு கலன்!! என்ட்
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பட்டது. மருதஞ்சான்ற ச.றார் மன்னன் என்றதற்கு, (வண்டோட்டு..- 
ஓரெயில் மன்னன்”? என்றார். சீறூர் மன்னனை ஒரெயில் மன்னனென் 
றிலும் வழக்கு... *முரவு வாய் ஞாயில் ஒரெயில் மன்னன்”! (அகம். 
௩௭௩.) என்று பிறரும் கூறுவது காண்க. மன்னன் ஒரு மடமகள், 
அருங் கொண்டியள் ; அவளை வேந்தர் வரினும் தன்சக வணங்கார்க் 
கீருவனல்லன் ; ஆதலால் மகட்கொடை. வேண்டிஷோர் வணங்கிப் 

பெறுக என்பது குறிப்பு, 
விளக்கம்: போச்தையென்ற பெயருடைய வூர்கள் தமிழ்காட் 

டில் பல பகுதிகளிலும் உள்ளன. இப் போந்தை யென்னும் களர் 
மிறைக் கூற்றத்துப் போக்தை யென்று கல்வெட்டுக்களில் (4.8. 14௦. 5 
of 1920) கூறப்படுகிறது. குறும்பொறை நாட்டிலும் ஓய்மா நாட்டிலும் 
உள்ளவை பொற்போக்தை (3. 1. 1. 344. 2617. 19௦. 97) யென்றும், 
அரும் போந்தை (த். 18. 10௦. 33 ௦71919) யென்றும் குறிக்கப்படுகின் 
றன. மிறைக்கூற்றத்துப் போக்தைக் கண்மையில் ஆதமங்கலம் (க. 8 
No. 193 of 1927-8) என்றோர் ஊர் இருத்தலால், நெடுவேளாதனது 
போந்தை மிறைக்கூற்றத்துப் போக்தையாதல் வேண்டுமென்று கருதப் 
படுகிறது. மிறைக்கூற்றம் திருப்பழனம் மூதலிய ஷர்களைத் தன்பால் 
உடையது. வேளிர் குடியிற் கறந்து விளங்கியவன் என்பது தோன்ற, 
ஆதன் நெடுவேளாதன் எனப்படுஇன்றான்; இவ்வாறு நெடுவேள் எனச் 
சிறப்பிக்கப்படுறவன், பொதினி நகர்க்குரியனும் வேளிர் தலைவனு 

மான ஆவி யென்பானாவன்; அவன் நெடுவேள் ஆவி எனப்படுவது 

(அகம். ௧) எண்டு நினைவு கூரத்தக்கது. வயலும் செறுவும் மனையும் 
மறுகும் காலம் பிறவும் சிறப்பித்துக் கூறலின், இப் போக்தை ௮ம் 
நாளில் மேன்மையுற்ற நகரமாக இருந்ததென்பது தேற்றம். மிளையும் 

அகழுமாகிய அரண் பிற இல்லாமையின், *ஒரெயில்'' என்றுர். 

௩௩௯.  மகட்பாற் காஞ்சி 

ஒரூரில் வாழ்ந்த தலைமகள் ஒருவனுடைய மகள் மணத்துற்குரிய 

செவ்வீ யெய்தலுற்றாள். அவளது உருகலங்கண்ட வேந்தர் பலர் அவா 

மண*துகொள்ள முயல்வாராயீனர். மறக்குடியிற் றோன்றிய மாண் 

புடைய அவள் தர்தை தன்னோடொத்த மாண்புடையார்க்கே அவளை 

மகட்கொடை நேரு கருத்தினனாய் இருர்தான்... தந்தையின் கருத்துக் 

கேற்ப மகட்கொடை. வேண்டும் வேக்தர் மாணாராயின் போர் நிகழும் 

என்பது ஒருதலை. இதனைக் கண்ட சான்றோர் ஒருவர், அப் பெண்ணின் 
இள கலமும் அவளை மணக்க விழையும் வேந்தர் மன விருப்பமும் 

அறிந்து, “இவள் வேந்தர் உள்ளத்தைக் கவர்ந்து கோண்டாள் ; அது 

னால் போர் நிகழுமென்பதை ய.றிஈ்தும் அவள் அதனை விரும்புவாள் 

போன்றனள் ; இவள் இன்னும் செவ்வி நிரம்பிற்றிலள் ; அது நிரம்பு 
தழ்கு இவள் மேலும் பன்னாள் வளர்தல் வேண்டும்,” என இப் பாட் 
டால் விரும்பிக் கூறியுள்ளார். இச் சான்றோர் பெயர் தெரிக்தில தது. 
இப் பாட்டும் இடையிடையே சிதைந்துள்ள து. 

வியன்புலம் படர்ந்த பல்லா நெடுவேறு 
மடலை மாணிழ லசைவிடக் கோவலர் 
வீததை முல்லைப் பூப்பறிக் குந்து 
குறுங்கோ லெறிந்த நெடுஞ்செவிக் குறுமுயல்
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இ. கெடுறீர்ப் பரப்பின் வாளையொ டுகளுந்து 

தொடலை யல்குற் ஜொடித்தோண் மகளிர் 

கடலாடிக் கயம்பாய்ந்து 

கழிகெய்தற் பூக்குறூஉந்து 

பைந்கதழை அுயல்வருஞ் செறுவிற் றதைந்த 

BO வ பவளக் வி வன்ன, ப கலத்தின் 
வளர வேண்டு மவளே யென்றும் 

ஆரம ருழப்பது மமரிய ளாகி 
முறஞ்செவி யானை வேந்தர் 

மறங்கெழு நெஞ்சம் கொண்டோஓளித் தோளே. 

திணையும் துறையுமவை, 4.44. 4 பகட்க கவட வடக வகவக 

உர; வியன் புலம் படர்ந்த பல்லா கெடு வேறு-அகன் ற 

YO வளர்க்க நிலத்திற் பரந்து மேயந்த பல ஆக்களோ டு கூடிபப 

நெடிய Cor Mea; மடலை மாணிழல் அசைவிட - பூக்களை 
யுடைய மரங்கள் பயந்து பெரிய நீழலில் தங்கி யசையிடாகிற்க) 

கோவலர் விதை முல்லைப் பூப் பறிக்குந்து- கோவலர் பூக்கள் 

கெருங்யை முல்லையினடைய பூவைப் பறிக்கும்; குறங்கோல் 

எறிந்த நெடுஞ்செவிக் குறுமுயல் - குறுய கோலால் எறியப் 
பட்ட கெடிய காதுகளையுடைய குறுமுயல்; நெடுநீர்ப் பரப்பின 
வானாமயோடு உகளுகது - ஆழக்கு நீர்கிலையிலுள்ள வாளை மீன்க 

ளோடு ஒஓபபத் துளனித் தாவும; தொடலை யல்குல் தொடிது 

கோன் மகஸிா - மேகலை யணிக்க மஅல்கமுலையும தகொடியணிக்கு 

கோளையுமுடை ய பெண்கள; கடலாடி - கடல் நீரில் விகாயாடி) 

கயம் பாயந்து - கானற சோலையிலுள்ள குளத்தில் மூழ்கி) அழி 

கெய்குற் பூக்குறாஉந்து -கழியிடததுப் பூக்க நெய்தற் பூக்களைப் 

பதிக்கும்; செறுவில் தைக் ச-வயலி. கக நெருங்கிய ; பைக் 

கழை அயல் வரும் - பசிய தழை யசையும்;......-. S05 Bor « 
ee se கல. கைப்போல; அவச என்னும் வளரமிவண்டும் - எப் 

போதும் அவள் வளரவேண்டியவளாக இருகுதலை இவ்வூரவர் 

வேண்டாகிற்பர்;.. ror உழப்பதும் அமரியளாக - தன் 

பொருட்டு வேக்கர்கள் கடத்துற்கரிய போர்செய்வதைகை விரும் 
பினவள்போல; மூறஞ்செவியானை வேங்கர் - முறம்போலும் 

செவியையுடைய யானைககளாயுடைய வேந்தர்களின்; மறங்கெழு 
மெஞ்சம் கொண்டொஸிதக்கோள் - மறம் பொருந் இய கெஞ்சைக் 
சவர்ந்து புறத்தே எவரும் காணாவாறு ஓளித்துக்கொண்டா 
ளா௭லான் 3 ST = lhe 

ஒளித்தாளாகலான், வளரவேண்டும் என வினைமுடிவு செய்க, 
இளித்தாள் என்புமி ஆகாரம் செய்யுளாகலின் ஓவாயிற்று, பறிக்கும்,



௨௪௮ புற்கானாறு 

உகளும், குறாஉம் என வரும் செப்யுமென் வினைய்டத்து உம் உறீ 
தாயிற்று. மடல், பூ. பூக்களையுடைய மரம் மடலையெனப்பட்டது. 
நெட்டேறு, நெடு வேறு என வர்தது. ததைதல், நெருங்குதல்; செறி 
தலுமரம், “*வீததை கானல்"! (குறுக்.௩௦௪) என்றாற்போல... மேய்ந்த 
Maras மரநிழலிற் றங்க யசையிடாறிற்ப, கோவலர் வறிதிராது முல் 
லைப் பூக்களைப் பறித்துக் கண்ணி தொடுத்து அணிந்து மகிற்வது 
இயல்பு. குறுமுயல் நிலத்திலும், வாளை நீர்ப்பரப்பிலும் உகளுமென 
வறிக. கடலாடிய உவர் நீங்கக்கயம் படிவது நெய்தல் நிலத்து நிகழ்ச்சி, 
நாடோறும் பெண்மை ஈலஞ் சிறந்து வருதலால், தன்னலம் விரும்பி 

வரும் வேர்தராற் போருண்டாதலை விரும்பினாள் போன்றாள் என் 

பார், “ஆரம ர௬ுழப்பதும் அமரிய ளாகி”! யென்றுூர், யானையின் செவிக்கு 

முறம் உவமை;*மூறஞ்செவி யானையுற் தேரு மாவும்! (மணி, ௧௪:௦௨௧) 

என்பது காண்க. வேந்தரது மறங்கெழு நெஞ்சைக் கொண்டொளி 
யாளாயின், அவர் மகட்கொடை, வேண்டிப் போர்குறித் தெழாரென் 
பது கருத்து, வளர்ச்சி முற்றியவழி வேந்தர் வருதலும் அதுவே 
யேதுவாகப் போருண்டாதலும் ஓருதலையாகலின், முற்றாத இளையளா 
கவே யிருத்தல் வேண்டுமென்பார், **வளர வேண்டுமவளே பயென்றும்'* 

என்றார். 

விளக்கம் : “செறுவிற்றதைச்த...கலத்தின்'' என இடம்விட்டே. 
ஏட்டிலும் எழுதப்பட்டது. புலம்படர்ந்து நெடிய ஏறுகள் புல்லை 
மேப்நீது மரகசிழவிற்றங்கி ௮அசைவிடாஙிற்ப, மேய்க்கும் கோவலரீ ape 

லைப் பூவைப் பறித்தனறிந்து கொள்ளாகிற்ப, குறுமுயல் கரையிட.த்துதி 

தாவியோட, மீர் நிலையில் வாளைமீன் உகள, மகளிர் கடலாடிச் கழிகளிற் 

பூத்த பூக்ககாப் பறித்துத் தழை தொடுத்தணிய இன்ப?ம நிலவும் ஊர் 
எனம் கொள்க. கலத்தின் வளரவேண்டும் என்றவிடத்து உவமப் 
பொருளை விளக்கும் தொடர்கள் விடிபட்டமையின், வளரபேண்டும் 

என்றதன் கருத்து விளங்கவில்லை. வரையவேண்டும் என்று பாடமா 
யின், மகட்கொடையீரர்து பெற்று வேந்தர் தாம் மணக்கக் கருதும் 
கருத்தைக் கைவிடவேண்டும் என்றாதல், உற்றார்க்குத் தர்தை வரை 
வுடன்படுதல் வேண்டுமென்றாதல் உரைக்க. தந்தை தன்னயர் செய 
லால் வேந்தர் சேட்படுக்கப்பட்டவரரியும், விடாது மகட்கொடையை 
வேட்டவண்ணமிருத்தல் தோன்ற, “வேந்தர் மறங்கெழு கெஞ்சங் 
கொண்டு'' என்றும், தான் கவர்ந்துகொண்ட அறத்தைப் புலப்படுத் 
தாது இல்லிடத்தே யொடுங்கினாளாகலின், **ஓளித்தோள்”'! என்றும், 

மறங்கெழு நெஞ்சத்தைக் கவர்ந்துகொண்டொளித்தமையின், அவ் 
வேந்தர் மகண்மறுத்தவதி மானம்பொறுது மறத்தீக்கிளரப் பொருவது 
ஒருதலையாதல்பற்றி, அறத்தொடு நின்று பெற்றோரை வரைவுடன் 
படுப்பதோ கொண்டு தலைக்கழிதற் குடன்படுவதோ செய்யாமையின், 
அவளை, **ஆரமருழப்பதும் அமரியளாக'' என்றும் கூறினார். அமர்தல், 
விரும்புகல், அமருழப்பது அவள்பொருட்டாகலின், “*அமரியளரக'! 
எனறார். காதற் காமவயப்பட்டான் ஒருவன், காதலியை, “*என்ரிறை: 
யரு நெஞ்சங்கொண்டொனித்தோளே'' (ஐங். ௧௯௧) என்று கூறுதல் 
காண்க,



மூலமும் உரையும் ௨௭௯௩. 

௩௪௦. அள்ளூர் நன்முல்லையார் 

இவர் பெயர் இப் பாட்டின் குறிப்பில் பள்ளியூர் ஆரியர், இரு. 
கிருட்டினசாமி சேனை காட்டாரது கையெழுத்துப்படியிற் காணப்பட் 
டது. புமசானூற்று அச்சுப் படிகளுள் இப்பெயர் காணப்படவில்லை. 
இப்பாட்டின் சில வடிகள் சிதைந்து விட்டன. மூதின் முல்லைத் துறைம் 
பாட்டொன்று இவர் பாடியகாக இத் தொகை நாற்சண் உள்ளதனை 
(புறம். ௩௨௦௬) முன்பே கண்டோம். ஓடாப் பூட்கையையுடைய உரவு 

வேம் காளை யொருவன் வேர்தனொடு பொருதற்குச் செல்பவன் வெற்றி 
மேம்பட்டு மீள்வனென்ற துணிபால் அவன் மனைவி நஈடுகல்லைப் 

பரவுவதும், பரவங்கால் தான் விருந்துபெறவேண்டும் எனவும், தன் 
கணவனும் -: வேந்தனும் வென்றிபெறவேண்டுமெனவும் கருதுவதும். 
இவரால் தேனொழுகப் பாடப்பெழ்றிருப்பது ஈம் நினைவுக்கு வருக.ற.த. 
அப் பாட்டின் சிதைவு எவ்வாறு ஈம் உள்ளத்தே வருத்தத்தை யெழுப் 
பிற்றோ அவ்வாறே இப் பாட்டின் சிதைவும் பெறுவருத்தத்தை எழுப்பு 
கிறது. இப் பாட்டின்கண், மாந்தளிர் புரையும் மேனிநலஞ் சிறந்த 
இளமகளொருத்தியைக் கண்ட தலைவனொருவன் அவளை மகட்கொடை, 
யாம் பெறக்கருதி அருகிருந்த சான்றோரை கோக்கி அவளுடைய பெற் 
மோர் இருவும் குடிமையும் பிறவும் கேட்கறுற்றானாக, அவற்கு, “Dar 
மைச் செவ்வியும் மாமை நிறமும் உடைய இம்மகள் யார் மகளெனக் 
கேட்கின்றாய். யான் கூறுவதைக் கேள், இவள் ததை இவளைக் கரும் 
களிறு பெயர்க்கும் கை வேல் மன்னருக்குக் கொடை கேர்தல் வேண்டு 
மென வரைந்து கொண்டுள்ளான்? என்று கஉூறுவதாகப் பாடியுள்ளார். 

அணித்தழை நுடங்க வோடி மணிப்பொறிக் 
கூரலங் முன்றி கொள்ளு மிளாயோள் 
மாமகள்......... பபப 
யார்மகள் கொல்லென வினவுதி கேணீ 

ட எடுப்பவெடாஅ............. 

பவ ய UDG EE BECO I 
இருர்பனை யன்ன பெருங்கை யானை 
கரர்தையஞ் செறுவிற் பெயர்க்கும் 
பெருந்தகை மன்னர்க்கு வரைந்திரும் தனனே. 

திணையும் துறையுமலை, அள்ளூர் நன்முல்லையார் பாடியது. 

உரை : அணிச் கழை நுடங்க ஐடி. - இடையில் அணிக்கு 
அழகிய தழையுடை யசைய ஐடிச் சென்று; மணிப்பொறிக் 
கூலம் குன்றி கொள்ளும் - செம்மணிபோல நிறமும் பொறியூ 
மூடைய குன்றிமணிக் கொத்துக்ககா க தொகுக்கும்; இளயோள 

மாமகள் - இளமைச் செவ்வியும் மாமை கிறச்தையம் உடைய 
வள்;...... யார் மகள் கொல் என வினவுதி - ...இவள் யாவர் 

மகள் ஏன வினவுகின்றாய; நீ கேள் - யான் கூறுவதனை நி 
கேட்பாயாக; எடுப்ப எடாழு... - தான் கையில் படையெடுக்க 

௮கனை சோந்து படையெடாகத......... Seo a மைந்தர் தந் த.



௨௮௦ புதகானூறு 

படவ மைக்கர்களுக்குக தநதயானவன்; இரும்பனை யன்ன பெருங் 
கை யாணை - கரிய பனைபோன்ற பெரிய சையையுடைய யானை 
ளை; கரந்கையளஞ்ு செறுவில் பெயாக்கும் - கரந்சைக் கொடி 

படர்ந்த வயலின் கண்ணே நின்று பொருது விழத்தும்; பெருக் 

தகை மன்னர்களு வரைந்திருந்தனன் - பெரிய ஆண்டகைமை 

பினையுடைய வேங்கர்கட்சென வரைந்துளளான்; எ - ஐு, 

குரல், கொத்து. பூவுர் தளிரும் கொண்டு இளமகளிர் தழை 
தொடுத்துத் தம் இடையில் அணிந்து கொள்வது மரபு. அழகுறத் 
தொடுத்தமை தோன்ற '“அணித் தழை”? யென்றார்; அம்பூர் தொடலை 

யணித்தழை யல்குல்'' (புறம். ௨௪௧) என்று பிற சான்றோரும் கூறுதல் 
காண்க, இகாய மகளிரணிவதென்பதை, :'இளையமாகத் தழையாயி 
னவே” (புறம். ௨௪௮) என்பசலைறிக. மரகிறமூடைய மகக மாமகள் 
என்றார். கரந்தைக் கொடிபடர்க்த வயலிடத்ேத தானைகள் தங்கிப் 
போர்செய்வதியல்பு; “காய்த்த கரந்தை மாக்கொடி விளைவயல், வந் 

திறை கொண்டன்று தானை”! (பதிற், ௪௦) என ஆசிரியர் காப்பியாற் 
ME காப்பியனார் கூறுசல் காண்க. 

விளக்கம: கொத்றுக் கொத்தாகக் காய்த்திறுக்கும் குன்றிமணி 
களைப் பறித்து விளையாடலை விரும்பும் இளமகள் என்றற்கு, **கூரலங் 
குன்றி கொள்ளும் இகாயோள்?' என்றார். உருவும் நலனுங் கண்டு, 
அவள்பால் தன் கருத்மைச் செலுத்திகினறு வினவுதல்ழோன்ற, “யார் 
மகள்கெரல்லென வினவுதி'” யென்று பெயர்த்தும் ஓதினர். இவள் 
தந்தை பெரிய வேந்தருள்ளும் யானையை வீழ்த்து வெல்லும் பெருவலி 
யுடைய வேர்தா்க்கே இவளை மணஞ் செய்துதர வரைந்துள்ளான் என் 
பார், “பெருங்கை யானை பெயர்க்கும் பெருந்தகை மன்னர்”! என்றார். 

யானணயைப்  பெயர்த்தற்கேதுவாகிய பெருவள்மை பெருந்தகை 
யெனப்பட்டது. தகை, அழகு பெரறுவன்மையே வேர் ரர்க்கு. அழ 
கும் தகுதியுமாம் என்றறிக. 

௩௪௧, பரணர் 

மகள் மறுத்தல் காரணமாக இருவரிடையே போர் நிகழும் திற 
மொன்றை ஆசிரியர் பரணர் இப்பாட்டின்கட் குறிக்கின்றார். ஒரு 
தலைவன்பால் pau மகனொருத்தி நலஞ்சிறர்து விளங்கக்கண்ட 
வேந்தனொருவன் அவளைத் தனக்கு மகட்கொடை. நேருமாறு வேண் 
Yoo தலைவனாகிய த்தை மகட்கொடை மறுத்தாள். வேந்தன் 
தன் வேட்கை மிகுதியால் அவனை இரந்து பின்னின்று குறைமொழிக்து 
கேட்டான். அதற்கும் அத் தந்ைத கொடுத்தற்கு இசையவில்லை. 
வேந்தற்கு வெருளி பெரிதாயிற்று. இருவர்க்கும் போர் மூண்டது. 
த்தை தன் தானை மறவரைப் போர்க்குரியராமாறு பணித்து அவரவ 
ரும் போந்து போர்ப்பூப் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு எஏவிவிட்டுத் தானும் 
போர்க்குச் செல்வான் நீரீநிலைக்கு நீராடச் சென்றான். வேந்தனும் இவ் 
வாறே தன் தானை மறவரைப் பணித்து மிக்க செத்துடனே நரளை 
,இம் மாமகளை மணம் புணரும் நாளரதல் ஒன்று; விழுப்புண்பட்டு 
மேம்படு வடுவுடன் விண்ணுலகு புகும் சாளாதல் ஒன்று; இரண்டனுள் 
ஒன்று நிகழ்தல் வேண்டுமென வஞ்சினம் மொழிந்து வாகக் கையிற் 
கொண்டான். இவர் இவ்வகையராதலால், இவ்வூர் தனது பேரழகை 
இஜக்தழியும்போலும் என ஆசிரியர் பரணர் இரங்இப் பாடுகின்றார்.
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வேந்துகுறை யூறவுங் சொடா௮ ஸனேந்துகோட் 
டம்பூர் தொடலை யணித்தமை யல்குல் 
செம்பொறிச் சிலம்பி னீளயோ டக்தை 
எழுவிட் டமைத்த தண்ணிலைக் கதவின் 

@ அரைம ணிஞ்சி காட்கொடி துடங்கும் 

புலிக்கணதி தன்ன கடுங்கட் சுற்றமொடு 

மாற்ற மாறான் மறலிய சினத்தன் 
பூக்கோ ளெனவேளய்க் கயம்புக் கனனே 

௧௦ விளங்கிழைப் பொலிக்த வேளா மெல்லியற் 

சுணங்கணி வனமுலை யவளொடு wr Gr 

மணம்புகு வைக லாகுத லொன்றோ 
ஆரம ருழக்கயே மறங்கிளர் முன்பின் 
Boh யெகை மறுத்த வுடம்பொடு 

௧௫ வாரா வுலகம் புகுத லொன்றெனப் 
படைதொட் டனனே குரு? லாயிடைக் 
களிறுபொரக் கலங்கிய தண்கயம் போலப் 

பெருங்கவி னிழப்பது கொல்லோ 
, மென்புல வைப்பினித் தண்பணை யூரே, 

திரோயும் துறையும் அலை, பரணர் பாடியது. 

உரை: வேந்து குறை யூயவும கொடான்-வேக்கன் தானே 
வந்து குறையறறு நின்று மகட்கொடை 2வண்டினானாகவும் 
கொடானாய்; அம்பூர் தொடலை அணிக கழை - அழ பூக்கள் 
விரவிக் கொடுக்தலையுடைய அழயெ கழையினையும்; ஏந்து 
கோட்டு அல்குல் - உயர்ங்கு பக்க க தயுடைய அல்குலினையும், 
செம்பொறிச் சிலமபின் - செவ்விய பொறிகள் Our BEN 
சிலம்பினயுமுடைய: இசையோன் து) க5-இக்யவட்டு க் தந் B 
யாயினான்; எழுவிட்டு அமைத்த இண்ணிலைக் க்குவின் - கணைய 

. மரக்கைக் குறுக்கிட்டமைக்க இண்ணிய கிலையையுடைய ௪. தவை 
யம், அரை மண் இளா - அரைக்கு .மண்ணாலமைக் த மதிலயும், 
காட்கொடி நுடங்கும் - நாடோறும் பெற்ற வெற்திக்குறியாக 
எடுக்க கொடியசையும்......... புலிக்கணக் கன்ன எடுங்கண் 
சுற்றமொடு - ...புவிகஉட்டகதை யொத்த கனு சண்மையுடைய 

- வீரர் சுமிறகீதுடனே; மாற்றம் மாறான்- கான் கொண்ட வளுடின 
மாற்றம் கப்பானாய்; மறலிய கெனக்களன் - போர்குறிக்துண் 

. பாகிய சினமூடையனாய்) பூச்கோள் என ஏஎய் - வீரரை வரும்
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போந்து போர்ப்பூவைப் பெற்றுப் போர்க்கெழுந்கேகுமாு 
பணித்துவிட்டு ; கயம் புக்கனன் - நீராடற்குக் குளதுதுக்குட் 
புகுந்தான்; குருசில் - வேக் கனாகிய தலைவன்; விளங்கு இழைம் 
பொலிக்க வேளா மெல்லியல் - விளங்குகின்ற இழைகளால் 
பொற்பு மிக்க மணமாகாக மெல்லிய இயல்பினையும்) சணங்கணரி 
வனமுலை யவளொரடு - ச௬ணங்கு பரந்து அழகிய முலையினையு 

முடைய அவளுடனே; மணம் புகு வைகல் - மணம் புரிந்து 
கொளும் நாள்; காகாயாகு தல் ஒன் -நாகாயேயாவது ஒன்று) 
ஆசமர் உழக்கிய மறம் இளர் முன்பின்-கட த.கற்கரிய போரைச் 
செய்தற்குரிய மறத் இக் ளெரும் வலியினையும்; நீள் இலை எஃகம் 

மறுத்த உடம்பொடு - 8ீண்ட இலையையுடைய வேலாற் புண் 

ணுற்று வடுபபட்ட வடம்போடே; வாராவுலகம் புகுதல் ஒன்று. 
$மலுலகு Yous ஒன்று, இரண்டனுள் யா காயினும் ஒன்னு 

ஆகுக; என - என்று வரம் கூதி; படை தகொட்டனன் - 

So படையைக் கையிலே எக்இனான்; ஆயிடை - அவ்விட 5 Bl 

மென்புல வைப்பின் இக் கண்பணையூா - ஈன்செய் வயல்கள் 

பொருந்திய வராகிய இந்து மருதநிலத்தூர்; களிறு பொரசக 
சலங்கெய சகண்கயம்போல-நீராடும் சனிறுகள் தம்முட் பொருவ 
தால் கலங்கிச் சேறாகும் குளிர்ந்து குளம்போல) பெருங்கவின் 
இழப்பது கொல்.இருவரும் செய்யும் போரால் பெரிய தன் 

அழகை இழக்கும் போலும்; எ - று. 

ஏந்து கோட்டல்குல், அணித்தழை யல்குல்எனஇயையும். தொடுத் 
தல், தொடலையென வந்தது. தொடலை, மாலையுமாம். செம்பொற் 
சிலம்பென்றும் பாடமுண்டு. பொறி, தொழிற்பாடு, எழு, கணையமரம்ச 
மண்ணை யரைத்துக் கல்லறுத்து இஞ்சி யெடுத்தல் மூறையாதலால், 
*அரைமண் இஞ்சி” யென்றார். gut பிறரெனத் தெரியாது பகை 
வரைப் பொருதமழிக்கும் தறுகண் மறவரைக் “கடுங்கண் சுற்றம்!” என் 
ரர். மறுத்த-மறுப்படுத்த; அறுத்த வென்றுமாம். துறக்க வுலகு வாரா 
வுலகெனப்பட்டது; எதிர்காலத்தை வாராக் காலம் என்பதுபோல. 
நாட்டுக்கழகு தருவது அதன் பெருவளமாதலின், அதனைப் பெருங் 
கவின் என்றார். மென்புல வைப்பென்றும் பாடமூண்டு. தந்தை 
கொடானாய், மாருனாம், சனத்தனாய்க் கயம் புக்கனன் ; குரிசில், நாளை 
ஆகுதல் ஒன்று, புகுகல் ஓன்று எனப் படை. தொட்டனன். இத் 
தண்பணையூர் கவின் இழப்பது கொல்லோ எனக் கூட்டி வினைமுடிவு: 
செய்க, 

விளக்கம் ண: ஒரவரா்பாலுள்ள அரிய பொருளொன்றினைப் பெற 
விரும்பும் பிறர், உடையாரை வேண்டிப் பெறுவது முறை: விலை வரம் 
பிட வியலாததாயும், அவர்க்கன் றிப் பிறர்க்கே பயன்படுவதாயுமிருப் 
பின் ௮ப் பொருளைப் பிறர் இரந்து குறையுற்றுத் தரப் பெறுவது வழு 
வாகாது; அதனால் அன்ன சன்மையளான மகளைப் பெற விரும்பிய 
பிறனொரு வேந்தன் குறையுற்றுக் கேட்டான் என்பார், வேந்து குறை. 
யுறவும்'' என்றும், கொடைக்குரிய மரபினையுடைய தநத கொடை 
மறுத்தான் என்பார், *கொடாஅன்'' என்றும் கூறினார். வேந்தன்
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விழைந்த மகளை, தமை யணிந்தியலும் அல்குலும் சிலம்பணிர்து பொலி” 
பூம் இளமையும் உடையளெனச் இிறப்பித்தோதுதலின், தந்தை ஒரு: 
கால் தன் மகளது இளமை கூறிக் கொடை மறுத்தான்போலும் என 
எண்ணற்கிடமுண்டாகிறது. மாற்றம், மாறுபட்டுரைக்கும் சொல் 7 
இது வஞ்சினம் கூறுவது; போரிடையே எதிர்கின்று பொரும் வீரர் 
மாறுபட்டுரைக்கும் சொற்களுக்குத் தானும் மாறுபட்டுரைக்கும் உரை 
யெனினும் அமையும். மாற்றம் மாறாமைக்குக் காரணம் மிக்க சினம் 
என்றற்கு “மறலிய சினம்!” எனப்பட்டது.  போர்க்குச் செல்லும் 
2௦றவர் நீராடு. மாலையணிந்து ஓப்பனை செய்து கொண்டேகுவது மரபு. 
**மூதார் வாயிற் பனிக்கயம் மண்ணி, மன்ற வேம்பி னொண்டுழை 
மலைந்து, தெண்கிணை முன்னர்க் களிம்றின் இயலி, வெம்போர்ச் செழிய 

னும் வந்தனன்! (புறம். ௭௯) என்று (பிறரும் இதனை யெடுத்தோது 
வது காண்க. ஒன்று பணமனை புகுதல், ஒன்று வாராவுலகம் புகுதல் 
இரண்டனுள் ஓன்று செய்தல் வேண்டுமென்ற உறுதியுடன் படையைக் 
கையேந்தினனென்றது மகட்கொடை வேண்டிய வேர்தனது அணிபு. 
இதனால் கடும்போர் நிகழ்தல் ஐருகலை யென்பதும், அதனால் உயிர்க் 
கேடும் பொருட்கேடும் உண்டாதல் தேற்றமென்பதும், கண்டு, ஆூரி 
யர் இத் தண்பணையூர் “பெருங்கவின் இழப்பது கொல்லோ?! எண 
இரங்கினார். 

௩௪௨. அரிசில்கிழார் 
மறக்குடியில் தோன்றிய தமிழ்மகள் ஒருத்தியின் நலங்கண்டான் 

ஒரு கான். அவளை மணந்துகொள்ள விழும்பிச் சான்றோராயெ அரிசில் 
கிமாரைக் கண்டு உசாவினனள். அவா் அவனது பெருவிதுப்புணர்ந்து 
“நெடுக்சகாய்/ இவள் இருஈயத்தக்க செவ்லியும் பண்பும் உடையளே. 
ஆனால், இவளுடைய தந்ைத ஒரு கண்பணைக்ெவன் ; இவளை மணதி 
தல்வேண்டி வேந்தர் பலர் முயன்று இவளைப் பெரறுாராய்ப் பொருது. 
தோற்றோடினர். போரிற் பலரைக் கொன்று குவித்த பெருமாட்ட 
யுடையர் இவள் உடன் பிறர் 3தோர். ரீ இதனையறிரஈ்து செய்வன GC gt 6 ge 
இசய்வாயாக'' என இப்பாட்டால் அவனைத் கெருட்டுனெருர். 

கானக் காக்கைக் கலிச்சிற கேய்க்கும் 
மயிலைக் கண்ணிப் பெருந்தோட் குறுமகள் 
ஏனோர் மகள்கொ லிவளென விகுப்புற் 
லென்னொடு வினவும் வென்வே னெ௫க்தசை 

ட திருயத் தக்க பண்பினிவ ணலனே 
பொருரர்க் கல்லது பிறர்க்கா காதே 
பைங்காழ் கொக்கின் பகுவாய்ப் பிள்ளை 
மென்சேற் றடைகரை மேய்ச்துண் டதர்பின் 
ஆர லீன்.ற வையவி முட்டை 

௧௦ கூர்ஈ லிறவின் பிள்ள யொடு செறூஉம் 
தண்பணைக் கிழவனிவ பந்தையும் வேந்தருப். 
பெறாஅ மையிறழ் பேரமர் செய்தலிற்



௧௮௪ புறகானூறு 

கழிபிணம் பிறங்குபோர் பழிகளி றெருதா 
வாடக வைகலு முழக்கும் 

௧௫ மாட்சியர் மற்றிவ டன்னை மாரே, 

திணையும் துறையும் அலை, அரிசில்கிழார் பாடியது. 

உரை: கானக் காக்கைக் கலிச்சிற சேய்க்கும் - காட்டுக் 

காச்கையின தழைத்த சிறகையோத்த; மயிலைக் கண்ணிப் 

பெருநங்கோள குறுமகள் - இருள்வாஇப்பூவாற் ஜொடுக்கபபட்ட 
கண்ணியையும் பெசிய தோளையுமுடைய இக்யவள் ;) இவள 
ஏலோர் மகள்கொல் என விதுப்புறறு-இவள் மறப்பண்பிலலா க 
பிறருடைய மகளாவாள்போலும் எனக் கருஇ வேட்கையால் 

விரைவுற்று ; என்னொடு வினவும் வென்வேல் நெடுக் தகை- 

என்னைக் கேட்கும் வெற்றிபொருக்திய வேலையுடைய நெடும் 

ககையே; இரு நயத்தகக பண்பின் இவள் நலன் - இருமகளும் 

விரும்பத்தக்க ஈகற்பண்புடைய இவளது கலம்; பொருகாக்கல்லது 

பிறர்க்கு ஆகாது - போாமறவாக்குரியதயன்றிப் பிறருக்கு 

எய்துவதரிது ; பைங்கால கொக்கின பகுவாய்ப் பிளை - பசிய 

காலையுடைய கொக்கெது அகன்ற வாயையுடைய குஞ்சு ) மென் 

சேற்று அ௮அடைகமை மேயந்து உண்ட கற்பின் - மெத் தென்ற 

சேறு பொருக்இய அடைகரையில் மேயும் மீன்களை மேய்கதுண்ட 

பின்) ஆரல் ஈன்ற ஜயனி முட்டை - ஆரல்மீன் ஈன்ற ஜயவிக் 

கடுகுபோன்ற முட்டையையும் ; கூர்கல் இறவின் பிள்சா யொடு 

பெறூஉம் - மிகவும் ஈல்ல இரறுமீனின குஞ்சுகளையும் தூய்குரப் 

பெற்றுண்ணும்; தண்பணைக்கிழவன் இவள் தந்தையும்-, கண்ணிய 

மருகுகில த்தூர்களுக்கு ச் தலைவனுவன் இவளுடைய தந்தையும்; 

இவள  தன்னைமா - இவளுடைய உடன்பிறந்தோரகளும் ) 

வேக்தரும பெருமையின் - வேக்தாகஞம் தாம் மகட்கொடை 

பெருமையால் ; பேரம் செய்தலின் - பெரிய போரைச் செய்த 

லால்; கழிபிணம் பிறங்கு அழிபோர்பு-போரிற் கழிந்தோருடைய 

பிணக்குவியல் உயர்ந்த வைக்கோற் போராகவும் ; களிறு அழி 

எருதா - களிற்றியானகள் வைக்கோலை மிதித்தொதுககும் 

எருதுகளாகவும) வான் ௧க- தமது வாளாண்மைக்கேற்ப 7 

வைகலும் உழக்கும் மாட்சியர் - நாடோறும் வாளுழவு செய்யும் 

மாண்புடையராவா்) எ-று. 

காட்டுக் காக்கை, கள்ளிச் சாக்கை யெனவும் வழங்கும். மறமாண் 
புடைய தந்ைத தன்னையரை எடுத்தோதுதலின், அஃதில்லாரை 
*“ஏனோர்!' என்றார்... வேட்கை மிகுதியால் உள்ளத்தெழும் வீரைவுத் 
துடிப்பு, விதுப்பெனப்படும் ; அது கட்பார்வையிலும், சொற்செயல் 
களினும் மெய்ப்பட்டுத் தோன்றும், உருவும் குணமும் தொழிலும் 
அகப்படப் “பண்பு!” என்றார். பொருகர், மறக்குடிப்பிறப்பும் பேராண் 
மையும் உடையராய், அவற்றால் பிறர்க்கு உவமமாகும் உயர்க்தோர்.



மூலமும் உரையும் ௨௮௫ 

ஐயவிபோலும் மூட்டையை ஐயவி முட்டை யென்றார்... மகட்கொடை 
வேண்டியெழுக்க வேட்கை அது பெறாவழி வெகுளியாய் மாறிப் போர். 
செய்க்சண் செலுத்தலின், “பெறாமையின் பேரமர் செய்தலின்!" 
என்றுர். நெடுந்தகை, இவள் ஈலன், அல்லது, ஆகாது? தந்தையும் 
கிழவன் ; தன்னைமார் மாட்சியர் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 
மற்று : அசைநிலை, 

விளக்கம் : இருள்வாிப் பூவினை இருவாட்சி யென்பதும் வழக்கு, 
இப்பூ இரவில் மலர்வது, இப் பூவாற் ரஜொடுக்கப்பட்ட கண்ணி யணிச் 
இருக்குமாறு தோன்ற, “மயிலைக் கண்ணிப் பெருந்தோட் குறுமகள்'” 
என்றார். தோள் பெருத்திருத்தல் மகளிர்க்கு மாண்பு. “அகலல்குல் 
கோள் கண்ணென மூவழிப் பெருக'' (கலி. ௧௦௮) என்று சான்றோர் 
கூறுவது காண்க. கேட்போனுடைய கட்பார்வையால், அவன் அவளை 
மறப்பண்பில்லாதார் மகள் எனக் கருதும் கருத்து நிலவக் காண்டலின், 
“ஏனோர் மகள்கொல் இவள் என விதுப்புற்று வினவும் நெடுந்தகை”? 
யென்றார். விதுப்புறவும், வென்வேல் ஏந்தும் தகைமைவழிப் பிறந்த 
செருக்கும் அவன் கருத்துக்கு ஏதுவாயின, :*திருநயத்தக்க பண்பின் 
இவள்'' என்றது, நீ விரும்புகல் பெரிகன்று என்றவாறு. கொக்கின் 
பிள்ள. தானே மேய்ந்துண்டதோடமையாது ஆரல் மூட்டையும் 
இறவின் பிள்ளையும் தாய் நல்கப் பெறுமென்றது, தாமாக மறம் மிக்கு 
ம௰ம் இவள் தன்னைமார் தந்தையால் மிக்க போர்ப் பயிற்சியுடைய 
ரென்பது குறித்தவாறு. . 

௩௪௩. பரணர் 

திரு மிக்கதோர் ஊர்த் சலைவனை மகட்கொடைவேண்டிப் பலர் 
சென்று கேட்டனர். “2a; ஆண்மைகளால் ஓவ்வாரை என் 
மகளாகிய இவள் வரைந்து கொள்ளாள்? ஆதலால் நீவிர் மகட்கொடை. 
வேண்டுதலைக் கைவிடுமின்?? என்று சொல்லி மறுத்துவிட்டான். இம் 
மறுப்பு வந்தோர் பலரையும் மோராக்கினமையின் அவர் உள்ளத்தே 
சினங்கொண்டு போர்க்கு ஆயத்தராயினர். Actor obs சான்றோ 
ராகிய பரணர், தர்தையின் மறுப்பால் அவ்வூர்க்குப் போரால் 
எய்தக்கூடிய துன்பத்தை யெண்ணி இப் பாட்டின்கண் இரங் 
கூறுகின்றார். 

மீனொடுத்து நெற்குவைஇ 
மிசையம்பியின் DET LO DIGGS 
மனைக்குவைஇய கறிமூடையாற் 
கலிச்சம்மைய கரைகலக்குறுக் து 

௫ கலந்தந்த பொற்பரிசம் 
கழித்தோணியாற் கரைசேர்க்குந்து 
மலைத்தாரமுங் கடற்றாசமும் 
தலைப்பெய்து வருகர்க்கயும் 
புனலங் கள்ளின் பொலந்தார்க் குட்டுவன் 

௧௦ முழங்குகடன் முழவின் முசிறி யன்ன 
நலஞ்சால் விழுப்பொருள் பணிந்துவந்து கொடுப் 
புரைய ரல்லோர் வரையலளிவளெனத் [19 னும்



௨௮௬ புறநானூறு 

தந்தையுங் கொடாஅ னாயின் வந்தோர் 

வாய்ப்பட விறுத்த வேணி யாயிடை 

௪௫ வருக்தின்று கொல்லோ தானே பருந்துயிர்த் 

இடைமதிற் சேக்கும் புரிசைப் 
படைமயங் காரிடை கெடுக லூரே. 

திணையும் துறையு மலை. பரணர் பாடியது. 

உரை: மீன் கொடுத்து நெல்குவைஇ - மீன்களை விற்று 

விலைக்கு மாறாகப் பெற்ற நெற்குவைகளால்; மனைமிசை யம்பியின் 

மஹுக்குந்து - வீடும் உயர்ந்த தோணிகளும் பிரித்குறியவாரா த 

படி. காண்பார் மயங்கச்செய்யும் ) மனைக் குவைஇய கறி மூடை 

யால் - மனைமிடதேத குவிக்கபபெற்ற மிளகு மூடைகள் ) கலிச் 

௬ம்மையை கரை கலக்குறுக்து- ஆரவார திடையுடைய சரையினின் 

அம் பிரி.த.கறியவியலா தபடி. காண்பார் மயங்கச் செய்யும் ; கலம் 

ந்த பொற்பரிசம் கழிககோணியால் கரைசேர்க்குந்து - கலங்கள் 

கொணாக்கு பொன்னாகிய பொருளகள் கழிகளில் இயங்கும் 

சீகாணிகளால் கரை சேர்க்கப்படும்; மலைக்தாரமும் கடல் கார 

மூம் குலைப்பெய்து - மலைபடு பொருளும் கடல்படு பொருளும் 

கலக்து) வருகர்க்8யும் - இரவலராகிய வருவார்க்கு அளிக்கும் ; 

புனலங கள்ளின் - தண்ணீாபோலக் கள்ளை மிகு இியாகவுடைய ; 

Ours gris குட்டுவன்-பொன்மாலை யணிந்த குட்டுவனுடைய 5 

மூழங்கு கடல் முழவின் மு௫ிநியன்ன-முழங்குகின் ற கடலாய 

முழவையுடைய முசிறி ககரத்தையொத்த? கலஞ்சால் விழுப் 

பொருள் பணிந்துவக்து கொடுப்பினும் - ஈலஞ்சான்ற உயர்க்கு 

பொருள்களைக் கொண்டுவக்து உவகையுடன் கொடுத்தாலும் ) 

இவள் புரையர் அல்லோர் வரையலன் என - இவள் ஒப்போரும் 

உயாந்தோரு மல்லா காரை மணங்துகொள்ளாள் என்று சொல்லி; 

தந்தையும் கொடான்-குந்தையும் கொடுக்கமாட்டான் ஆயின்- 

@ stor ஆராயுமிடக்து ; வந்தோர் - மகட்கொடைவேண்டி. 

Cub Bair sor, USBI உயிரத்துச் சேக்கும் இடைமதுற் புரிசை - 

பருந்து இப்பா றியிருக்கும் இடைமதில் பொருக்கிய புரிசை 

பும், படை மயங்கு ஆரிடை-படையேக்திய மறவர் கின்று காக் 

கும் அரிய வழிகளையுமுடைய 2 மிுடுகல் ஊர் - நெடிய கல்ல 

-வூரின்கண் 5 வாய்ப்பட இறுத்த எணி- அரண் கொள்ளுகுற் 

பொருட்டு மேலேறு குற்கு வழியுண்டாகச் சார். கீஇய ஏணிகள் 7 

வருந்இன்று கொல - வருந்தும் போலும்) எ-று, 

கொடுத்தல், விலைக்கு விழ்றல், மீனை நெல்லுக்கு விற்றலின், 

**மீனொடுத்து நெற்குவைஇ'' யென்றார். உயர்க்கு அம்பிகளும் மனைக் 

கூரைகளும் தம்மில் ஓத்து விளங்குதலின், வேறுபாடறிய இயலாமை 

wer, ““மறுக்குந்து'' என்றார். உம் உந்தாயிற்று. பழையவாய்க்
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கடலிற் செலுத்துதற்காகாது கெட்ட அம்பரிகளை நிறுத்தி அவற்றின் 
மேம் குவித்த கெற்குவையும் மனைக்கூரையும் வேறுபாடறிய வாராத 
வட. மறுக்கஞ் செய்யுமென வுரைப்பினுமமையும். அவ்வகையில், மிசை 

கெற்குவைஇயென இயைத்து மேலே கெல்லைக் குவித்தலாலேன 
அரைக்க. கறி மூடையும் கடற்கரையும் தம்மில் ஓத்துக் காண்பார் 
காட்சியைக் கலக்கும் என்றற்குக் *கறி கரடையாம் கரைக் கலக் 
குறுக்கு?” என்றார். மூடைகளை ஏற்றலும் இறக்குகலும் செய்தலால் 
ஆரவாரம் உண்மை யுணர்க. பொன்னாயை பொருள் பரிசமாயிற்று. 
தாரம், பண்டங்கள். ஈண்டுக் குட்டுவனென்ற து, கடல் பிறக்கோட்டிய 
செங்குட்டுவனை யென்றறிக. கடல் முழங்கு முழவின் முசிறியென 
இயைத்துக் கடல்போல் முழங்கும் மூழவினையுடைய முசிறி யெனினு 
மாம். புரைதல், உயர்தலும் ஒத்தலுமாம். வாய்ப்பட-வழியுண்டாக. 
பருந்துயிர்த்துச் சேக்கும் என்பதைப் பருந்து தங்க உயிர்க்குமெனக் 
கொள்ளினுமமையும். உயர்த்தல், இளைப்பாறுதல். உழிஞைப்போர் 
நிகழ்தல் ஓருதலையென்பார் “ஏணி வருந்தின்றுகொல்'* என்றார். அரண் 
கோடற்குச் சார்த்திய ஏணி அசைவின்றி கிலைபெறத் தாங்குகல் பற்றி 
*:இறுத்த எணி'? யெனல் வேண்டிற்று. மறவர் பலரும் ஏறிப் பொரு 
தலின், விரைவுகோண்ற :*வருந்தின்று கொல்லோ” என இறந்த 

காலத்தாற் கூறினார். மறுக்கும், கலக்கும், சேர்க்கும் மூசிறி, குட்டுவன் 
முசிறி முழவின் முகிறியென இயையும். ஈயும் குட்டுவன் என மூடிக்க. 
கொடுப்பினும், தர்தையும். கொடான்: ஊர்க்கண் வர்தோர் 
இறுத்த ஏணி வருக்தின்று கொல்லோ எனக் கூட்டி விளைமுடிவு 
செய்க. ஏணியை எல்லையாக்கி ஏணிக்கும் ஊர்க்கும் இடையிலுள்ள 
கிலம் வருந்தின்றென்றுரைப்பினுமாம், 

விளக்கம்: மகட்கொடை நேர்தற்பொருட்டு ஈலமெல்லாம் 
கிறைர்ச விழுமிய பொருளைக் கொடுப்பினும் இவள் சர்சை கொடான் 
என்பது கூறவந்த ஆரியர், “நலஞ்சால் விழுப் பொருள்'' பெறலாகும் 
இடம் இஃது என்பார், குட்டுவனது முறி ஈகரை விதந்து விரித் 
துரைத்தார். மீன் விற்போர் ஈட்டிய நெல்லும், மனையவர் தொகுத்துக் 
கலத்திலேம்றி வெளிகாடுகட்கு விடுதற்குக் கடற்கரையில் தொகுத்த 
கறி மூடையும், வெளிகாடுகளிலிருந்து கலங்களில் வந்து கரையிற் 
மொகுக்கப்பட்ட பொன்னும் முறி நகரின் நலஞ்சால் விழுப்பொருள் 
உடைமையை விளக்குகின்றன. கடலில் நிற்கும் கலத்திலிருந்து 
பொற்பரிசம் கழித் தோணியால் கரைசேரும் என்றாராயினும், கழியாம் 
ஆண்டுப் பயன்பட்டது சுள்ளியாறு எனக் கொள்க. “*சேரலர், சுள்ளி 

யம் பேரியாற்று வெண்ணுரை கலங்க யவனர்தந்த வினைமாணன் 
கலம், பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் வளங்கெழு முறி”? 
(அகம். ௧௪௯) எனப் பிறரும் கூறுவது காண்க. குட்டரசாடு மலை 
வளமூம் கடல் வளமுமாகிய இரண்டுமேயுடைய தாகலின், குட்டுவன், 
தன்பால் வருவோர்க்கு “wing தாரமும் கடற்றாரமூம் தலைப்பெய்து”? 
கல்குவன் என்றார். விழுப்பொருள் கொடுப்போன் “பணிந்து வந்து 
கொடுத்தல் வேண்டாவாயிலும், அப் பொருளினும் சிறந்தவள் “மகள்”? 
என்பது தேர்ச்தமையும், விழுப்பொருளோடு பணிவு தோமழு்றுவிப்பின், 
தந்தை மகட்கொடைக்கு உடன்படுவன் என வுணர்க்தமையும் தெரிய 

கின்றன... **நெடுநல்லூர்'' என்று கிறப்பித்தது, அதம்கு உளதாசு 
இருக்கும் கேட்டினை சினைக்தெனக் கொள்க, 

 



2. Hf புறகானூறு 

avr, அண்டர் நடுங்கல்லிலர் 

இவர் பெயர் அடை நெடுங்கல்லினாரென்றும், அண்டர் நடுங் 

கல்லியார் அடைகெடுங் கல்லியாரென்றும் காணப்படுகிறது. இப்பாட்டு 

இடையிற் சில அடிகள் சிதைந்துள்ளது. அதனால் பொருள் முடிவு 

தெளிய விளங்கவில்லை. இணையும் துறையும் முன்னைப் பாட்டுக்களி 

லுள்ளனவே என்பதனால், மகட்கொடை பற்றியது இப் பாட்டு என்று 

அறியலாம். Csr. Gers gap மகளைப்பெற்ற தந்ைத மிக்க 

பொருளும் மருத நிலத்தூர்களும் தரப்பெறுவனென்பதும், நேராது 

மறுத்தவழிப் போர்தோன்றி ஊரை யழிக்குமென்பதும் உணரப் 

படுகின்றது. 

செக்கெ லுண்ட பைச்தோட்டு மஞ்ஜை 

செறிவளை மகளி ரோப்பலிற் பறக்தெழுக்து 

துறைஈணி மருதத் இறுக்கு மூரொடு 

நிறைசால் விழுப்பொரு டருத லொன்றோ 

இ. புகைபடு கூரெரி பரப்பிப் பகை செய்து 

பண்பி லாண்மை தரு லொன்றோ 

இரண்டினு Don sor OF காமையோ வரிதே 

காஞ்சிப், பனிமுறி யாரங் கண்ணி... 

கணிமே வந்தவ எல்குலவ் வரியே. 

திணையும் துறையு மவை. அண்டர் நடுங்கல்லிறர் பாடியது. 

உரை : செக்கெல் உண்ட wus STG weyoney - செந் 

நெற்கதிர்களை யுண்ட பய சிறகையுடைய மயில்) செறிவளை 

மகளிர் ஓப்பலின - செறித்து வள் யணிந் ௪ இளமகளிர் ஓட்டுவ 

தால்; பறந்தெழுக்து - பறந்து சென்று ; துறைஈணி மருகுத்து 
இறுக்கும் ஊரொடு - துறைக்சணிக்காக கிற்கும மருகமரத்தில் 

ங்கும் ஊர்களுடனே நிறைசால் விழுப்பொருள் தருகல் 

ஒன்னு - நிறையமைந்க விழுமிய பொருள்களைக் கொணார்ந்து 

குருவது ஒன்ன) பகைசெய்து புகைபடு கூர் எரி பரப்பி. பகைமை 

௫மறகொண்டு புகையெழும் மிக்க தியானது ஊர்களிற் பரந் 

தெரியக் கொழுவி; பண்பில் ஆண்மை கரா தல் ஒன்று - அருட். 

பண்பில்லாகு மறச் செயல் செய்வது ஒன்று) இரண்டனுள் 

ஒன்றாகாமை அரிது - இவ்விரண்டினுள் ஒன்னு உளதாதல் ஒரு 

தலை ; காளு9ிப் பனிமுறி ஆரம கண்ணி - காஞ்சியின து குளிர்க் த 

தளிருடனே ஆ்இப்பூவை விரவிக் கொடுக்க கண்ணி)... ட 

கணி மேவக்தவள் - வேங்கைத் தா.தனை விரும்பும் இளையவ 

ஞடைய ) அல்குல் அவ்வரி - அல்குலிடத்கே பரந்த அழகிய 

வரிகள்) oT - 8. 

இப்பாட்டில் சில அடிகள் சதைர்துபோனமையின் பிற்பகு தியின் 

பொருணிலை விளங்கவில்லை. செறிவளை மகளிரெனவே இளையவரென் 

பது பெறுதும். நீர்த் துறைக் கணிமையில் மருதம், கிற்கும் **துறைகணி



மூவரும் உரையும் ௨௮/௯௨ 

கருதமேறி!! (பதிற். ௨௭) என்றும், “*மரு.இிமிம்ச்தோங்கய பெரு: 
துஹை'' (பதிற், ௨௩.) என்றும் சான்3றார் விளம்புதல் காண்க. நிறுக்கப், 
படும் பொன்னும் பொருளும் அடங்க “*கிறைசால் விழுர்பொருள்!? - 
என்றார். பெண்ணின் கிறையளவு பொன்னும் நிறுத்துத் தரப்படும் 
என அறிக; பண்பில் அண்மையாவது, மக்கட் பண்பாகய அருளும் 
அறமும் இன்றிக் கொலை விலங்குபோல உயிர்கட்குத் இமை தருவது... 
இஃது இழித்தக்கசாயினும் மேற்கொண்டு செய்யப்படுமென்பார், 
*'பண்பிலாண்மை தருதல் ஒன்றோ! என்றார்; ஓரு மகளைக் கொள் 
வோன், அவளுடைய ging தன்னையரைக் கொன்று, அவள் பிறந்த 
ஆரையும் மனையையும் இக்கிரையாக்கிக் கோடல் பெரியதொரு பண்பில்: 
செயலாதலின், அதனைத் தனக்கு ஆண்மையாக மேற்கொண்டு 
செய்தல், பண்பிலாண்மையாதல் காண்க, ஆர், ஆத்தி; அஃது அம்முப் 1 
பெற்று ஆரம் என வந்தது. மூலை ம.ம்றத்தணிர்த சந்தனக்கு மம்பு 
புலர்வது குறித்து வேங்கையின் நுண்ணிய தாதினை அப்பிக்கொள் : 
வதில் இளமகளிர்க்கு விருப்பு மிருயொதல்பற்றி, “வேங்கை Buk. 
தவள்'' என்றார். வேங்கை மரத்திலிருர்து பூப்பறித்து விகாயாடும் - 
விருப்ப முடைமை தோன்ற இவ்வாறு கூறினாரெனினுமமையும்... 
மேவருதல், விரும்புதல்; மறி- தனிர். 

விளக்கம் : செறிவளை மகளிர், மனயுறையும் பெண்டிர். இவர்கள்” 
STD உணக்கிய நெல்லை மயில் கவர்ந்துண்ணுமிடத்து அதனைக் 
கடிவா்? அக்காலை மயில் பறக்துசென்று கீர்த்துறையிடத்து கிற்னும் 
மருதமரத்தில் தங்கும் என்றது, அவ்வூரிடத்து இள மகளிரை விரும்பும் 
இளையார் கொண்டுதலைக்கழிதல் ஞூதலிய EMO FEN OUR wD. 
வியலாவண்ணம் காவல் மிக வுடையரென்று கூறியவாறாம். அகவே 
அவர்கள் விழுப்பொருள் தருவ3தோ, அன்றி, பண்பிலாண்மை. தருவதோ இரண்டினுள் ஒன்றைச் செய்தல்லது விரும்பும் மகளிரைப் 
பெறலாகாசென்பது வலியுறுத்தப்பட்ட.  செர்நெல் பைந்தோடு 
உண்ட மஞ்ஜை யென மாறி யியைத் துரைப்பினும் அமையும். அகன்ற. 
அல்குலிடத்து வரிபரந்திருத்தல் அழகு, அதனாற்றான், “*அல்குல்- அவ்வி!” யென்னார். அல்குல், இடைக்கும் மேமந்தாளுக்கும் இடைப் 
பகுதியாகும். 

௩௪௫. அண்டர் நடுங்கல்லிறர் 

மமக்குடு.த் தலைவன் ஒருவன் மகள் இருமணத்துக்குரிய செவ்வீ யெய்தியிருந்காளாக, ௮வ௯&ர நயக்து மகட்கொடை வேண்டிச் ச.றரர் 
வேந்தரும் பேரூர் வேந்தருமாயய பலர் அவள் தம்தைபால் வர்தன்... 
அவர்கல் “கிரலல் லோர்க்குத் தரலோ இல்! என்று கூறி மறுத்தான்... 
அவள் தந்தை உம்றுர்க்குரியர் பொற்றொடி மகளிர் என்பது கொண்டு- யாவரேனும் ஒருவர்க்கு மகட்கொடை நேரச் சமைந்தானாயினும், 
அவளுடைய தன்னையர் மகள் வேண்டி. வந்தோரது சிரலுடைமையைசக் 
கூர்ந்து கோக்கும் குறிக்கோள் கொண்டு மகட்கொடை மறுத்தலில் 
தேற்பட்டிருந்தனர். மகட்கொடை வேண்டி வந்தோர் பெரும்பொருள் 
நல்குவதாகக் கூறியவ(நியும் கிரலுடைமை Carag மறுப்பதே அத் தன்னையர் செய்தனர். இது கண்டார் சான்றோராகிய அண்டர் நடுப் கல்லினார். வந்த வேந்தர்களின் பெருமையும் தன்னையரின் கறுகண்மை 
யம் இவர்களாற் போர் நிகழ்க்தவழி அவ்வூர்க்குளதாகும் இமையும் 
தூக்கி நேக்கி இப்பாட்டால் இரங்கிக் கூறுகன்றார், 

புதம்.-11--19



௮௬௦ புறகானூறு 

களிறணைப்பக் கலங்கின, கா௮ 
தேரோடத் துகள்கெழுமின, தெருவு 
மாமறுகலின் மயக்குற்றன;, வழி. me 

கலங்கழா அலிற், றுறை. கலக்கும் றன 
ஐ. தெறன்மறவ ரிறைகூர்.தலிற் 

பொழறைமலித்து கிஷனைனிய 
வம்தோர் பலரே வம்ப் வேந்தர் 

. பிடுமயிர்ப் பன்ன கைகவ ரிரும்பின் 
படுகிளி அிவுற ழிரும்புறங் கர வல் கண்ணிக் 

«of சருங்கண் கொண்ட கெருங்கல் வேம் பாலை 

மைய னோக்கிற் றையலை நயந்தோர் 

அளிடர் தாமேயிவ டன்னை மாரே 

செல்வம் வேண்டார் செருப்புகல் வேண்டி 

நிரலல் லோர்க்குக் தரலோ வில்லெனல் 

௮௫. கழிபபிணிப் பலகையர் கதுவாய் வாளர் 

குழாஅங் கொண்ட கரு இயம் புலவொடு 

கமா௮த் தலையர் கருங்கடை. கெடுவேல் 

இன்ன மறவர்ச் தாயினு மன்னோ 

என்னா வதுகொ ருனே 

௦  பன்னல் வேலியிப் பணைகல் லூரே, 

திணையும் துறையு மவை. அவனை அவர் பாடியது. 

உரை : தெறல் மறவர் இறை கூர் கலின்-பொருகலை பியல் 

,பாகவுடைய மறவர் வந்து கங்கு கலால்; க௱ களிறு அணைப்பக் 

கலங்னெ - காவிலுள்ள. மரங்கள் கனிறுகணக் கட்டுவதால் 

அவற்றால் இமிரப்பட்டு நில்சலங்னெ ; தோர் ஓட தெருவு துகள் 

கெழுமின - தேர்கள் செலலுவகால் தெருக்கள் புழுதியால் 

கிரம்பின; மா மறுகலின் வழி மயக்குற்றன - குதிரைகள் சாறி 

. பாவதகால் வழிகள் உருத்தெரியாது மறைக்கன ) கலம் கழா 

வின் துமை கலக்ரூற் றன - படைக்கலங்ககாக் கழுவுவதால் நீரக 

துறைகள் குழம்பிவிட்டன ; பிடி. உயிர்பபன்ன கைகவர் இரும் 

பின் - பிடியானை மூச்சுவிட்டாறபோலக் காறிுவிடும் கைகோப் 

பூப் பொருந்திய உலைத்துருக்இயின் வாமிரும்புபோலும்) ஓவுறழ் 

இரும்பூறம் - இரட்டைக் ககவமைக்க சுருங்கைவழி / கரவல் 

கண்ணி . காக்கப்படுவது கருக; வம்ப வேக்குர் - புதியரான 

வேந்தர்கள் ) பொறை wets SI நிலன் கெளிய - சுமை மிகுவதகால் 

கலமும், சளியும்படியாக 7 வந்தோர் பலர் - வந்தவர் பலராவர் 

கருங்கண் கொண்ட கெருங்கல் வெம்முலை - கரிய கண்ணையுடைய



மலழூம் உரையும் ௨௯௪ 

டுநருங்யெ விருப்பகிதையுண்டாக்கும் முலைகளையும் ) மையல் 

கோக்கின் - கண்டார்க்குப் பேதுறவு விகரக்காம் பார்வையினையு 
மூடைய ;) தையலை swe grr gota - பெண்ணை விரும்பியவர் 

கன் அளிக்க ச்குக்கவராவர் ) இவள் தன்னமார் - இவளுடைய 
அண்ணன்மாராகய உடன் பிறந்தோர் ; கிரல் அல்லோர்க்கு க 

கர்லா இல்லென - குடிமை ஆண்மை மூகலியவற்றால் ஒவ்வா 
காருக்கு கருவதில்லையெனறு சொல்லி; செல்வம் வேண்டார் - 

லகள் வேண்டிஷோர் தரும் செல்வக்ைக விழையாராய் ; செருப் 
பூசல் வேண்டி. - போர். செய்வதையே விரும்பி; கழிப்பிணிப் 
பலலையர்-கழிகளாற் பின்னிக் கட்டப்பட்ட கேடய தை யேந்டு; 

கதுவாய வாளர் - வடுவினைசசெய்யும். கூரிய வாயையுடைய 

வாளேந்து; குழாம் கொண்ட குருதியம் புலவொடு - கூட்டம் 
கொண்டு குருஇ காறும் புலால் நாற்றகி துடனே; கழா க கலையர்- 

சழுவாகு கலையடையராயுள்ளனர்; சருங்கடை நெடுவேல் - வலி 
தர்ய்கீ உடையப்பட்ட காம்பினையுடைய கெடுவேலேங்தும்) இன்ன 

மறவர்க்காயினும் - இக்ககைய வீரர்களையுடையெதனினும்; 
அன்னோ - ஐயோ; பன்னல் வேலி - பருக்க வேலி சூழ்க்கு; 

இப் பணை நல்லூர் - இகந்து வளவயல் சூழ்ந்த கல்லஷூர்; என்னா 
வது கொல் - என்ன வாகூமோ, தெரிந்திலகதக; எ-று... 

இறுத்தல் இறையென வந்தது. இறை கூர்சல் என்ற தொடர் 
ஓரு சொல்லாய்க் தங்குதல் என்னும் பொருள் குறித்துகின்றது. கா 
கலங்கின; தெரு துகள் கெழுமின. வழி மயக்குற்றன, துறை கலக் 
கற்றன, காவல் கண்ணி வக்கு வம்ப வேக்தர் பலர்; தன்னைமார், 
வேண்டி, வேண்டாராம், பலகையராய், வாளராய், கழாத்தலையரா 
யுள்ளனர்; இன்ன மறவர்திகாயினும், நல். லூர் என்னாவது எனக் கூட்டி 
வினமூடிவு செய்க. கன்னி மாடத்துச் சஈருங்கையாயினும் ஓவிய 
வேலைப்பாட்டால் மிக்கதென்பார். “ஓவுறழ் இரும்புறம்!' என்றுர். 

ஒவுறம் இரும்புறம் என்றத்குக் கதவுகின்றியங்கும் இரும்பு றம் எனினு 
மமையும், சுருங்கை தூம்பு போறலின், அகன் கதவினை ஓவென்று 
ரென்று கொள்க. இரும்பின் இடையே கைவிரல் நுழைக்து கோத்துப் 
பிடித்து இயக்கப்படுவதப ற்றி, *“கைகவர் இரும்பு” ளனல் வேண்டிற்று, 
கைகவர் இரும்பின் இரும்புறம் ஓவுறழ் இரும்புறம் என இயையும், 
மையல் நோக்கு, காமச் செவ்வி தோன்றியது புலப்படுத்தும் நோக்க 
மென்றுமாம். தையல், ஓப்பனை செய்யப்படுபவள். கதுவாய் வாள், 
போரிழ் பகைவரைத் தாச்சி வாய் மடிர்த வாள் என்றுரைப்பினு மமை 
யும். வயிரமேறிய மரக்கட்டையைக் கடைந்த காம்பு கரிதாகலின், 
““இருங்கடை நெடுவே”' லெனப்பட்டது. வேறலும் தொலைசலும் 
ஒருவர் பாங்கில் எப்போதும் நிற்பனவல்லவாதலின், **இன்ன மறவர்த் 
தாயினும் என்னாவது கொல்!” என்றும், போர்விளைவு கருதி யிரங்கு 
தலின், அன்னோ என்றும் கூறினார். *செல்வம் வேண்டார்? என்ற 
தினால், செல்வமுடைமை நிரலுடைமைக்கு உறுப்பாசக் கொள்ளப் 
படாமை விளங்குது. 

விளக்கம் ₹ தையலை கயக்துவக்த வம்ப வேந்தர் பலர்; அவர் 
வருங்கால் களிறும் மாவும் தேரும் உடன் வருதலரல், களிறு முதலிய
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வற்றால் முறையே காவும், தெருவும், வழியும், துறையும் கலங்கப்பொலிீ 
வழிந்தன; மகள் வேண்டி வரும்போதே இவ்வூர்த் தெருவும் பிறவும் 
இன்ன கலக்க மெய்துமாயின், இவர்கள் போர்குறித்து வரின், இம் 

மகளுடைய தந்ைத தன்னையரின் களிறும் மாவும் தேரும் மறவர் 
தொகையும் உடன் கலந்து இயங்குமாகலால் இவ்வுரது நிலை சோல்லழ் 
சரிய கலக்கமெய்து மென்பது தெளிய விளங்குவது கண்டு, “என்னா 
வது கொல்'' என்றும், இவளுடைய கன்னையர் பலகையரும் வாளரும் 
தலையருமாதலால், இவ்ஷர் சலக்கமமப்சாவாறு காக்கப்படுமன்ரோ 

பவனின் காக்கப்படுமென்பது தெளிவேயெனினும், அதனையும் 
பொருதே செய்யவேண்டியிருத்தலின், இன்ன மறவர்த் தாயினும்” 
என்றும் கூறினார். இதனையும் விலக்கலாமெனினும், தன்னையர், மகட் 
கொடை வேண்டி. வந்த வேந்தர் நிரல் நன்குடையரல்லரென்றும், 
அவர் தரும் செல்வத்தைப் பெற்றுத் தம்முடன் ஓப்பக் கோடத் 
கொருப்படுகின் றிலரென்றும் விளக்குவாராய், “நிரல் அல்லோர்க்குத் 

தரலோ வில்லெனச் செல்வம் வேண்டார், செருப்புகல் வேண்டின” 
மரன்றார். நிரல் என்பதன் இயல்பை, (இளமையும் வனப்பும் இல்லொடு 

வரவும், வளமையும் தறுகணும் வரம்பில் கல்வியும், தேசத் sony 

மாசில் சூழ்ச்சியா, டெண்வகை நிறைந்த நன்மகல் கல்லது, மகட் 
சகொடை நேரார் மதியோர்”' (பெருங். ௧2௩௬2௮௬௨௯௩) என்று 
பிறரும் கூறுவதனால் அறிந்து கொள்க. மகட்பாற் காஞ்சிக்கு இதனைக் 
காட்டி, “நிரலல்மீலோர்க்குத் தரலோ வில்லென வென்றலின், அரசர்க்கு, 
மகட்கொடைக்குரியரல்லாத afi. வகையோர்பாற் பட்ட?” 
பிெதன்பர் ஈச்சினார்க்கனியர்; (தொல், புறத். ௨௪) 

௩௪௬. அண்டர் மகன் குறுவழுதியார் 

இக் குறுவழுதியார் அண்டர்நடுங்கல்லினார்க்கு மசனார்போலும். 

பாண்டி வேந்தர்கீழ் விளங்கிய தானைத்தலைவர்களும் ஏனைத் தலைவர் 
களும் பாண்டிவேந்தர் சிறப்புப் பெயர்களுட் சிலவற்றைத் தாமும் 
கொண்டிருந்தனர். இதனை இடைக்காலச் சோம பாண்டியர்களின் 
கல்வெட்டுக்களிற் காணலாம். சடையவன்மன் சுந்தரபாண்டியன் 

காலத்துக் கல்வெட்டொன்று (ம. S. No. 492) ஒரு தலைவன் பெயரைச் 

அந்தரபாண்டிய வாணாதராயர் என்று குறிப்பது காணலாம். ஆதலால், 
இவரும் குறுவழுதி யென்ற பெயருடையராயினுரெனக் கருதலாம், 
பாண்டியர்க்குப் பெருவழுதி யென்ற பெயருண்டு; சிறுவமுதி யென்ற 
லினும் குறுவழுதி யென்பது சிறப்புடையகாதலின் இவர் குறுவழுதி 

யெனப்பட்டனர். இவர் பாடியனவாக அகத்தில் இரண்டு பாட்டுக்களும் 
குறுந்தொகையில் ஒரு பாட்டும் காணப்படுகின்றன. கருப்பொருள் 

களில் செய்தலையும் உரிப்பொருளிற் குறிஞ்சியையும் இவர் பெரிதும் 
விரும்பிப் பாடுவர். இவர் மறக்குடி. யொன்றில் தோன்றி மணச்செவ்வி 

யெய்திய மகளோருத்திபை ஈயற்து பலர் மகட்கொடை வேண்டி. 
கின்றதும், அவளுடைய தந்தையும் தன்னையரும் மறுத்ததும் கண்டு, 
போர் சிகழ்தல் இருதலை யென்றும், அதனால் அவ்வூர் பெரும்பாழாம். 
என்றும் நினைந்து இப்பாட்டால் வருந்திக் கூறுகின்றார். 

பிறங்கிலை யினிபுள பாலென மடுத்தலின் 
சன்ற தாயோ வேண்டா எல்லள் 

கல்வியெ னென்னும் வல்லாண் சிரு ௮ன்
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ஒள்வே னல்ல னதுவா யாகுதல் 
டு அழிந்தோ ரழிய வொழிந்தோ ரொக்கற் 

பேணுகர்ப் பெறு௮.து விளியும் 
புன்றலைப் பெரும்பாம் செயுமிவ ணலனே. 

திணையும் துறையு மலை. அண்டர்மகள் குறுவழுதியார் பாடியது. 

உரை : பிறங்கிலை இனி உளபால் என மடுக்கலின் - பசி 
திரு மளவறியும் அறிவால் கீ முஇர்ந்தாயில்லை இனியும் சிறிது 
HT QM GF) உண்க என வள்ள வாயில்வைத்து உண்பித்த 
லால்?) ஈன்ற தாய் வேண்டாள் அல்லள் - இவள் மீன்ற தாயும் 
இ.கனை விரும்பா காளல்லள் ; வல்லாண் கிரு௮ன் கல்வியென் 
என்னும் - வல்லாண்மையுடைய இளையனாகய இவள் தமையன் 
சிறிது கல்வியநிவடையேன் என்று சொல்லாதின்றான் , ஒள் 
வேல் கல்லன்-ஒள்ளிய வேலேக்துப் பொருகலில் weve of mien 
யன். இவட்டுகி தந்; அழிந்கோர் அழிய - பகைவரொடு 
பொருது கெட்டோர் ஓதிய) ஒழிந்சோர் ஒக்கல் - கெடாது 
மேம்படுவோர்க்கு உரிய கூற்றமாய் க் தலையளிசெயவன் ; இவள் 
கலன - இவளது நலமோ எனின் ; பேணுகர்ப் பெரு.து விளியும- 
விரும்புவோர் இல்லாது கெடும் ; புன்றலைப் பெரும்பாழ் செய் 
யும்-புல்லிய இடமாகிய பெரிய பாழிடமாக இவ்வூரைச் செய்யும் , 
அனு ஆகுதல் வாய் - ௮ஃது உண்மையாதல் ஒருகலை; எ. று, 

நீ. உண்டற்குரிய பாலின் அளவை அறியும் அறிவு நிரம்பினாயில்லை; 
இன்னும் சிறிது பால் உளது; இதனையும் உண்க எனப் பரிந்துண்பித்த 
லால், சன்ற தாய்க்கும் இவள்பால் பேரன்பு உண்டு என வற்புறுத்திய 
வாறு, பெருங்கல்வியுடையார்க்கல்லது “யானும் சிறிது கல்வியுடையே?* 
னென்னும் பணிந்த மொழி பகரும் பண்பு உண்டாகாதாகலின், இவள் 
திமையனும் இவள்பால் மிக்க அன்பு செய்பவனா.ல் விளங்குகிறது, 
இவ்வாறு தாயும் ஈமையனும் அவர் வாயிலாக ஊரவரும் தன்பால் 
பேரன்புடையவராகவும், இவளது கலம் இவரனைவரும் கெட ஊர் பாழ் 
படச் செய்வதாயிற்றென இரங்குவ து கோன்ற, “பேணுநர்ப் பெருது 
வினியும், புன்றலைப் பெரும்பாம் செய்யும் இவள் ஈலன்”” என்றும், இஃது 
ஒருதலை, காண்க என்பார், ““அதுவாயாகுதல்'! என்றும் கூறினார். இவள் 
கலம் பெரும்பாழ் செய்யும்; அஃதொருதலை. அதனைப் பின்னர்க் கண்டு 
கொள்க என்பது குறிப்பெச்சம், சிருஅனென்றது, தமையன் 
மேனின்றது. 

விளக்கம் : இறிதாகிய நீரைச் இன்னீர் என்ப துபோலச் Fi ger 
விற்றாகிய பால் சிலவெனப்படுவதுபற்றி உளபால் எனப் பன்மைவிளை 
கூறப்பட்டது. ஈன்ற தாயது அன்பும், சிரு௮ன் எனவே உடன்பிறம் 
தோனது அன்பும் கூறப்படவே, நல்லன் என்றது தர்தையாயிற்று, 
இனி, தாயையும் உடன்பிறந்தானையும் கூறலின், தந்தை முன்பே இறக் 
தொழிர்தானென்றும், வல்லாண் அருன், ஒஜிர்த தாய்க்கும் உடன் 
பிறந்தார் சுற்றத்தார் முதவியோர்க்கம் ஒக்கலாய் கின்று பேணுகின்ற 
னென்றும் உரைப்பினுமமையும். ஒல்வானல்லன் அதுவாயாகுதல்
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என்று கொண்டு புரையரல் லோர்க்கு இவளை மகட்கொடை நேர்தற்கு 
உடன்படுவானல்லன்; ௮ஃது உண்மையாதல் காணப்படும் என்று 

உரைத்தலுமாம். இவள் நலங் குறித்து நிகழவிருக்கும் போரில், கெட்டு 
அழிபவர் அழிய, இறவாது எஞ்சவோர்க்கு ஒக்கலாய் கின்று பேணுவாரீ 
ஒருவரும் இலராமாறு இவ்வூர் பெரும் பாழாகும் எனினுமாம். நலங் 
காரணமாக நிகழும் போரால் விளையும் செயலை நலத்தின் மேலேற்றிக் 
கூறினார். தாய் அன்புடையள்; தந்த ஓக்கல்; உடன்பிறந்தான் கல்வி 
யென் என்னும்; மகள் கலன் பெரும்பாழ் செய்யும் என அவரவர் கூறு 
பாடும் வகுத்துரைத்தவாறு. 

௩௪௭, கபிலர் 

மகட்கொடை வேண்டிய வேந்தர் போந்து தம் போர்யானைகளைக் 
காவிலுள்ள மரங்களிற் பிணித்திருப்ப, தந்தை மகள் மறுக்கும் கருத்தின 
ளாய் இருத்தலைக் கபிலர் கண்டார். அவனது மறுப்பால் போர் Asap 
மெனக் கருதிய கபிலர் தந்ைத மகட்கொடை கேரானாயின், இவ்வூர் 
போரால் வருந்துவது ஒருதலை; இவ்வேக்சருடைய யானைகள் பிணிக்கப் 
பட்டிருக்கும் மரங்கள் பருத்த அரையையுடையவாயினும், யானைகளின் 
வலிக்கு ஆற்றாது துளங்குவனவாயின. அகவே, இவ்வூரும் பெரு 
வருத்தம் எப்தும்போலும் என இரங்கி இப்பாட்டைப் பாடியுள்ளார். 

உண்டோன் மூனறுங் கன்னி எிடச்சில 
நாவிடைப் பஃரோர்பு கோலச் சிவக்தாங் 
கொளிமொள் வாளடக் குழைந்தபைக் தும்பை 
எறிந்திலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் 

௫ மணகாறு மார்பின் மறப்போ ரகுதை 
குண்டுநீர் வரைப்பிற் கூட லன்ன 
குவையிருங் கூந்தல் வருமுலை சேப்ப 

வென்னா வதுகொ னே ஈன்றும் 

௧5 விளங்குறு பராரைய வாயினும் வேக்கர் 
வினைஈவில் யானை பிணிப்ப 
வேர்துளங் கனம் கருண் மரனே. 

திணையும் துறையு மலை, கபிலர் பாடியது. 

உரை : உண்போன் கான் ஈறுங்கள்னின் சில இட - ஈறிய 
கள்னயுண்பவன் அதற்குள் துணையாகச் இல வெளஞ்சனங்களை 

அ.தன்சண் இட்டுண்ணுகையில் ; பல் இடை நா தோபு கோல 
சிவக் தாங்கு - பற்களின் இடையே ஓட்டிக்கொண்டவற்றை 
காவை அவற்றின் இடையில் கொடுத்துக் தோந்து பல்லால் 
அரைபமோறு செலுக்துவதால் ore சிவப்பேறினாறபோல் 

ஒளிறு ஒள் வாள் ௮ட-சவக்த ஒளிபொருந்திய வாள் எ.இரேற்ற 
பகைவரை வெட்டு கலால்) குழைத்த பைந் தும்பை - சாம்பிய
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பயை துமபை மாலையினையும் ; எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய்: 
வேலின் - பகைவரை யெறிந்து இலை முறிந்து வடுப்பட்ட வாயை 
யுடைய வேலினையும் ; மணகாறு மார்பின்-சந்தனத்இின் மணப் 

கமழும் மார்பிளையுமுடைய/ மறபபோர் அறுக - மறம். 

பொருஈதிய போரைச் செய்யும் ௮ருை யென்பானு; குண்டு! 

நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன - ஆழக், 5 நீர்கிலைகளையுடைய 

இடமாகிய கூடல் ஈகரைப் போன்று; குவை இருங் கூந்தல் - 
குவிந்து கரிய கூக் தலையுடையவலா ; வருமுலை சேப்ப - தோன்று 
கிற இளமூலை சிவக்குமபடி 7)... ப 7 நம ஊருள் மரன் = BED. 

முடைய ஊர்ச்குள்ளேயிருக்னாம wroaer ; oor Ob Moree Me 

பராரைய வாயினும்-பெரி காய் விளங்குதல் பொருந்திய பரு௧௪. 

அடியையுடையவாயினும் ; வேந்தர் வினை நவில் யானை பிணிப்ப.. 

வேக்கர்கள் தம்முடைய போர் விளை பயின்ற யானைகளைக் கட்டுவ 

தரல், வேர் துளங்கின - வேர்களை களர்க்து அசையக் கொட் 

கனவா கலால; என்னாவது கொல - இவ்வூர் என்னாகுமோ £ 

எ-று. 

கள்ளுண்போர் இடையிடையே கறித்தற்பொருட்டு இஞ்சியும் 
இறைச்சி வற்றலும் மீனும் இன்ப, அவற்றுட் சில பற்களிடையே 
புகுந்து கொள்ளின் நாவாற் கோலுதலும், அதனாலும் இயலா தவழித் 
அரும்பு கொண்டு குத்தி யெடுத்தலும் இயல்பு, இவ்வகையில் பன் 
முறையும் பல்விடை நுழைந்து சிவப்பேறுதல் கண்டு, ௮ச் சிவப்பைக் 

குருதி தோய்ந்து விளங்கும் வாள் வாய்க்கு உவமம் கூறினர். கள்ளுண் 
போர் இடையே கிலவற்றை யுண்பரென்பதை இஞ்சி வீவிராய பைந் 
தார் பூட்டி" (பதிற். ௪௩)என்பதன் பழையவுரையிற் காண்க. அகுதை. 
யென்பான் சங்கத் தொகை நூல்களிற் காணப்படும் வள்ளல்களுள் 
ஒருவன். பெருங் காம்.று மழைகளால் தாக்குண்டும் பல்லாண்டுகளாயப்சி 
சலியாது நின்று அடி. பருத்திடுப்பதால், “ஈன்று விளங்குறு பராரைய”* 

என்றார். போர்செய்யும் துறையில் நன்கு பயின்ற யானைகளை **விசன 
ஈவில் யானை''யென்பது வழக்கு; **செறுகர் செல்சமந் தொலைத்த வினை 
நவில் யானை”! (பதிற், ௮௨) எனச் சான்றோர் வழங்குவது காண்க. 
“ஊருள் மரம் வேர் துளங்கன'' வெனவே, ஊரழிதல் சொல்ல 
வேண்டாமையின், “என்றவை கொல்!* என்றுர். தானே யென்பது 
கட்டுரைச்சுவை குறிதீதுகின்௦து. இடையே அடிகள் ல சிதைந்தமை 
யின், பொருண்முடிவு விளங்கவில்லை. நறுங்கள்ளின் ல இட, உண் 
போன், பல்லிடை. கா தேர்பு கோலச் சிவந்தாங்கு ஒளிறு வாள் அடக். 
குழைந்த தும்பையும், வேலும் மார்புமுடைய அகுதையது கூடலன்ன 
கூக்தலுடையாள் என இயையும். மரன் பராரையவாயிலும், வேந்தர் 
யானை பிணிப்ப, வேர் துளங்னெ; ஆகலின், என்னாவது கொல் எனக் 
கூட்டி விணமுடிவு செய்வ. 

விளக்கம் £ கதுவாய் ; வேல், apfhég வடுப்பட்ட வேல். 
அகுதையை, **இன்கடுங் கள்ளின் அகுதை ' (குறும். ௨௧௮) என்றும், 
““ஈன்மா வீசம் வண்மகி ழகுதை”' (அகம். ௧௧௨) என்றும் சான்றோர் 
கூறுவதால், அகுதை கள்ளால் கிழப்பெய்தியயனென்பதை இனிது 
காணலாம். குண்டு நீரென்றது, ஆழ்ந்த நீர் நிறைந்த கடலுமாம். கூட,
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லென்ற பெயர் கொண்ட வூர்கள் தமிழகத்திற் பல இருத்தலின், 
அகுதையின் கூடல் இன்னதெனத் துணிய முடியவில்லை. அகுதை ஒரு 
'வேளீர் தலைவன்; அவன் கோசர்களைத் தன் படைமறவராகக் கொண் 
ருந்தான். அவனது காடு கடற்கரைப் புதியைச் Cai gO war, 
**முண்டு நீர் வரைப்பு”” என இப் பாட்டினும், *நெய்தலஞ் செறுவின் 

வளங்கெழு நன்னாடு”! (அகம். ௧௧௩) என்று கல்லாடஞர் பாட்டிலும் 
கூறப்படுதலால், அறிகின்றோம். இவ்வகையில் அகுதையின் கூடல், 
மேற்காகாட்டுச் கூடல் (&.௩. 191௦, 62௦71918)என்றும் கூடன்மங்கலம் 
8.1.1. 160. 1171௦. 757) என்றும் கூறப்படும் கூடலூாராகக் கொள்ள 
on. 4g) QuGurg start (Cuddalore O. T.) எனப்படும் 
பேரூராகும். 

ASO}, பரணர் 

மகட்கொடை வேண்டி வந்தோர்க்குச் சம்தையும் தன்னையமும் மகள் 
மறுத்தமையின், போர் நிகழுமென்பது ஓருதலையாகத் துணியப்பட்ட_து. 

வந்தோர் ஊரிடத்தேயுள்ள பெருந்துறைக்கண் தம். களிறுகளைக் 
கொணர்ந்து ஆங்குள்ள மரக்தோறும் அவற்றை கிறுத்திப் பிணித்தனர், 
போர்க்குரிய குறிப்புக்கள் தோன்றியதும் களிறுகள் மரங்களையீர்த்துச் 
சவட்டத் தலைப்பட்டன. இது கண்ட. சான்றோராகய பரணர், இந்த 
மகள் பொருளாகவன்றோ இன்வூரின்௧கட் போரும், அதனால் ஊரர்க்குக் 
கேடும் உண்டாகவிருக்கின்றன. இவளை இவளுடைய தாய் பெரு திருப் 
பாளாயின் நன்றாம்; பெற்று வளர்த்து விட்டமையின் அது கஹிர்தது 

என இரங்கிக் கூறுவாராயினர். 

வெண்ணெல் லரிஞர் தண் ணுமை வெரிஇக் 
கண்மடற் கொண்ட இரத னிரியக் 
கள்ளரிக்குங் குயஞ் சிறுசின் 
மீன்சீவும் பாண்சேரி 

இ. வாய்மொழித் தழும்ப னூணூ ரன்ன 
குவளை யுண்க ணிவளைத் தாே 
ஈனா ளாயின ளாயினானாது 
Bp நெடுந்தேர் நிற்ப வயின்றொறும் 
செந்நுதல் யானை பிணிப்ப 

௪௦ வருந்தின மன்னெம் பெருந்துறை மரனே. 

திணையும் துறையு மவை. பரணர் பாடியது. 

உரை : வெண்ணெல் ஆரிஞர் கண்ணுமை வெர் இ- வண் 
மெல்லை யறுக்கும் சொழுவர் கொடக்கக் க இசைக்கும் கண் 

அணுமையோசை கேட்டனா9; கண் wie Career. BC ser 
,_ இரிய - கணுவிடதத கோன்றும் மடலிற் கட்டப்பட்டிருந்த 
இனிய சேன் கூட்டினின்றும் கனீக்கள் நீங்கிய கனால்; கள்ளரிச் 

கம் ஞகுூயம்-சேதேனேடையிலுள்ள தேனை வடிதுதுக்கொள்ளும் குயவர்
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சேரியும்; சிறு சனமீன் சீவும் பாண் சேரி - கலவா௫ய சிறுமீன் 
எனப் பிடிக்துண்ணும் பாண் சேரியுமுடைய; வாய்மொழித் 
கழும்பன் ஊணுூரரன்ன - தப்பாத மொழியினையுடைய தழும்பன் 
என்பானது ஊணுூரைப்போன்ற; குவகா யுண்சண் இவளை - 
குவள்ப் பூப்போலும் எண்கக£யுடைய  இம்மககை ; தாய் ஈனா 
ளாயினளாயின் - தாய்பெறாதொழிக்திருப்பாளாயின்; ஆனாது - 
அமையாமல்;  கிழல்கொறும நெடுந்தேர். கிற்ப - மரதிழல் 
கோறும் நெடிய தேர்கள் நிற்க) வயின்தொறும்-இடக்தோறும்; 
செந்து, கல் யாள பிணிப்ப - சிவற்த நுதலையுடைய யானைகளைக் 

கட்டுதலால் ; எம் பெருந்துறை மரம் வருக்இனமன - எம்மூர்ப் 
பெருந்துறைக்சணின்ற மரங்கள் வேர் துளங்கிப் பெரிதும் 
கெட்டன ; எ. று, 

நெற்கதிர் முற்றிய வயலில் பல்வகைப் புள்ளினங்கள் கூடு கட்டி 
வாழுமாகலின், அறுவடைக்காலத்தில் அவை so Deir நீங்குதல் 
குறித்து நெல்லரியுந தொழுவார் தொடக்கத்தே சண்ணுமை இசைப் 
பது பண்டை மரபு. வயலருகே கின்ற தெங்கு முதலிய மரங்களின் 
மடலிற் கட்டிய தேன் கூட்டினின்றும். தேனிக்கள் ரண்ணுமை 
யோசை கேட்டஞ்சி ரங்இவிடுதலால், ஆங்கு வாழும் குயவர் தேனடை. 
யைக் கைக்கொண்டு இனியதேனை வடித்துக்கொள்வர் என்பதுபட, 
““கண்மடம் கொண்ட இர் தேன் இரியக் குயம் கள்ளரிக்கும்”” என்முர். 
அறித்தல், வடித்தல். சேரியைக் குயத்துக்குங் கூட்டுக. குயவர் சேரி 
குயம் எனப்பட்டது. வேட்கோவருட் சிறச்தோர்க்குப் பெருங்குயம் 
என்று இறப்பித்தல் இடைக் காலத்தும் தமிழகத்து வழக்காக இருந் 
தீது, சிறு வலை கொண்டு மீன் பிடிக்குஞ் செயலை மீன் சிவுதல் என்முர், 
மன், பெருமை, இனி இதனை ஒறியிசையாக்க, ஆனாது மன் எனக் 
கூட்டி, எனாளாயினளாயின் ஆனாது மன்னென்று கொண்டு எனு 
தொழிந்திருப்பளேல் இந்கிலை வந்து அமையாது; அது கழிந்தது என 
வுரைப்பினும் அமையும். 

விளக்கம் 2: வெண்ணெல் அரிபவர், அரியப் புகுமூன் தண்ணுமை 
மூழ்கி கெல் வயலில் வாழும் புள்ளினங்களை ஒப்புவரென்பதைச் சான் 
றோர் “வெண்ணெல் அரிரர் தண்ணுமை வெரீஇப் பழனப் பல்புள் 
ஸிரீய”' (ஈ௩.ற்.௩௨௫0) எனவும், “வெண்ணெ லறிநர் பின்றைச் ததும்பும், 
தண்ணுமை வெரீஇய தடந்தா ணாரை'' (அகம், ௪0) எனவும், 
““வெண்ணெ லரிகர் மடிவாய்த் தண்ணுமை, பன்மலர்ப் பொய்கைப் 
படுபுள் ளோப்பும்'” (அகம். ௨௦௪) எனவும் கூறுவது காண்க. தமும் 
பனுடைய ஊணூர் மருங்கூர்ப்பட்டின த்துக்கு அண்மையில் இருப்ப 
தென கக் ரேர் (அகம். ௨௨௭) கூறுகின்றார். வேட்கோவருட் இறந் 
தோர்க்குப்பெருங்குயம் என்று பட்டந் தீந்து சிறப்பிப்பதை, “இலாவா 
ணசவழிச் சாதக னென்னும், குலாலற் கேற்பப் பெருங்குய மருளி" 
(பெருங், ௪; ௯: ௪௭-௮) என்று கொங்குவேளிர் கூறுவது காண்க, 
சன்று வளர்த்துவிட்டமையின், ஈஎனாளாயினளாயின் என்றார். 

Breen
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௩௪௯. மதுரை மருதனிளதாகலச் 

சோழகாட்டு உட்பிரிவுகளூள் சிக்கல்காடு என்பது ஒன்று. இஃது 
இங் கானில் திருவாரூர்க்குக் கிழக்கிலுள்ள பகுதியாகும். இதன் தலை 
நகரம் சிக்கல் எனப்படும். இக்காலத்தும் அது சிக்கல் என்றே வழங்கு. 
இறது. சிக்கல் காட்டுத் தலைககரமாகய பெருமையுடைமையால்பெருஞ் 
சிக்கல் என்பது பண்டைகாளை வழக்கு. அதன்கண் மருதனிளகாகளுர் 
காலத்தே வேளாண் தலைமகனஷொருவன் இருக்கான். அவனைப் பெருஞ் 
சிக்கல்கிழான் என்பர். அவனுடைய மகள் பெண்மை som sold gi 
வேந்தர் விரும்பி வேட்கும் வீறுகொண்டுவிளங்கினாள். அவளை மணக்க 
விரும்பீனு ஜொரு வேந்தன். பெருஞ்சிக்கல் கிழான் அவன்பால் தன் 
மகளை மணத்தற்கு வேண்டும் ஈலம் குறைந்திருப்பது கண்டு மகட் 
கொடை மறுத்தான். அதனால் இருவரிடையே பகைமை தோன்திற்று. 
சினம் சிறந்து வேந்தன் தன் நுதல் விய/வையைத் தன் கைவேலாம் 
அடைத்துக் கடிய சொற்களையே கூறலுற்றான். பெருஞ்சிக்கல்கிமா 
னும் வேக்தனது வலிமிகுதி யறிந்து பணிந்து மொழிர்தடங்காது நெடு 
மொழி கிகழ்த்தினான். இருவர் சிலைகளையும் மருதனிளகாகஞர் கண் 
டார். “இவர்தம் இயல்பு இதுவாயின், இதற்கெல்லாம் காரணம் இச் 
கிழான் பெற்ற மகளேயாவாள்; விறகிற்றோன்றும் இ விறகையே யழிப் 
பதுபோல இவ்வூரிழ் பிறந்த இவள் இவ்வூர் அழிதம்குக் காரணமாம் 
னள்.' என இப்பாட்டின்கண் வருக்ிக் கூறியுள்ளார். 

நுதஇிவேல் கொண்டு நுதல்வியர் ஐடையாக் 
கடிய கூறும் வேந்தே தந்தையும் 
கெடிய வல்ல பணிக்துமொழி யலனே 
இஃதிவர் படிவ மாயின் வையயயிற் 
௮ரிமதர் மழைக்க ணம்மா வரிவை 
மரம்படு சிறுதிப் போல 
அணங்கா யினடான் பிறந்த வூர்க்கே. 

ஸ்
 

நிணாயம் துறையு மலை. மதுரை மருதனிளநாகஜச் பாடியது. இது பெருஷ். 
சிக்கல் கிழான் மகண் மறுந்தது என்பர் இளம்பூரணர். 

உரை : வேல் நுதிகொண்டு நு.கல்வியர் துடையா - சன் 

கைவேலின் கூரிய இலையால் gor நெற்றி வியர்வையைத். 
துடைத்து; வேந்து கடிய கூறும்-வேற்தனும் கேட்டார் ௮ஞ்சத 
ச்ச மொழிக்காக கூறுகின்றான்; தற்தையும நெடிய வல்லது 
பணிந்து மொழியலன் - இவள் அகந்தையும் நெடுமொழிகளை தி 
தவிரப் பணிவைப் புலப்படுத்தும் சொற்களைச் Gerd gi Garg 
னில்லை; இஃது இவர் படிவம்-இஃது இவர்கள் கொள்கையாகும்; 

ஆயின் - இகுனை ஆரசாயுங்கால்; வை எயிழ்அு அரிமதா மழைக். 

கண்: அம்மா ஆரிவை - கூரிய பற்களையும் அரிபரக்து மகர்.கதுக 

குனிரக்கு கண்களையும் அழகிய மாமை நிறத்ையுமுடைய 

ஆரிவையாவாள்; மரம்படு சிறு தீப்போல - மரகதக் கடைபு 

மிடததக் சோன்றும் “திறுஇ அம்மா தைக யழிப்பதுபோல..
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தான் பிறக்கவூர்க்கு அணங்காயினள்-இவள் தான் பிறக்தவூர்க்ளூ 

வருக்கம் விளைவிப்பவளாயினான் என்ப தல்லது வேறில்லை; எ-று. 

மகட்கொடை மறுக்கவே, வேந்தன் உள்ளத்தில், மகள்பாள் 
கொண்ட காதல் மூற்றும் பகைமையாய் மூறுகிவீட்டமையின் மேன் 
செயற்பாலது போரே எனத்துணிர்த செயலும் சினக்க சொல்லுமுடை 

யனானான் என்பது தோன்ற, **நுதிவேல் கொண்டு நுஜல்வியர் துடை. 

யாக் கடிய கூறும்!” எனமுர். தந்தையும் அஞ்சாடெஞ்சினனாறதல் விளங்க: 

““தர்தையும் நெடியவல்லது பணிந்து மொழியலன்'” என்௫ூர். படிவம், 
கொள்கை. மரக்கட்டையைக் கடைர்தவழிப் பிறக்கும் த, தான் 
தோன்றும் மரமே எரிக்து கெடுதற்குக் காரணமாவதுபோல், இவள் 
தான் பிறந்தவூர் கெட்டு வருந்துதற்குக் காரணமாயினள் எனயார், 

“மரம்படு சிறு5ப் போல, அணங்காயினள் தாள் பிறக்தவூர்க்!! கென் 
மூர், வேக்து, துடையா கூறும்; தந்தையும் மொழியலன்; இவர் படிவம் 
இஃது ; ஆயின், இவள் திப்போல ஊர்க்கு அணங்காயினள் எனக் 
கூட்டி வினை முடிவு செய்க. 

விளக்கம்: மகட்கொடை மறுக்கப்பட்ட வழி, மறுக்கப்பட்ட 
வனும் மறுத்தவனுமாகிய இருஇிறத்தாரும் போர் செம்தறகுச் சமைம் 
தீது கண்ட மருதன இளநாகளணார் இப்பாட்டைப் பாடுகின் முட்) மகட் 
கொடை. விழைந்த வேர்தன உள்ளத்தில் நிலவிய விழைவு முற்றும் 
வெகுளியாய்ப் போர்க்கண் அவனைச் செலுத்திற்று; கொடைபுரிதற் 
குரிய தந்தை கொள்ளற்குரிய அமைதி விழைந்த வேந்தனபால் இல் 
௯ாமை கண்டு மறுத்து, மறுக்கப்பட்ட வேந்தன் போர்க்கெழுதலை 
யறிந்து சினங்கொண்டு போர்க்குச் சமைலானாயினன். “தந்தையும் 
நெடியவல்லது பணிர்து மொழியலன்:' எனறதனால், மகட்கொடை 
ாறுப்பவன  வேக்தனலலன் என்றும், வேர்தன மகட்கோடற்குரிய 

தருதியடையனெனறும் அறியலாம். வேக்தர்க்கு மகட்கொடை. நல்கும் 
மாண்புடைய குடியினனுதலால், அதற்கேற்ப, * Osgu மொழிதல்” 
அவற்கு Quodurdi hn. “Gat sg Coots Cassar YgGe, 
மாகட பாடஞ்சிய மகட்பாற் aren’ (தொல். புறத். ௨௪) என்பதற்கு. 
இதணைச் காட்டிய இளம்பூரணர், “இது பெருஞ்சிக்கல் இழான் மகட் 
கொடை மறுத்தது" என்பரீட. ப 

௩௩௫௦. மதுரை மேலைக்கடைக் கண்ணம்பருத்தா ராயத்தலுர் 

மலைக்கடைய மென்பது தென்பரண்டி நமாட்டிலுள்ளதோரூர், 
இவ்வூர் ஈல்லிசைச் சானறோர் பலர் பிறந்த மறப்புடையது. கடையம் 
என்பது குறைந்து கடைமயனச் சுருங்கிற்று, இப்போதுள்ள மேற் 
கடையம் இஜ்க்கடையம் என்ற வர்கள் இடைக்காலத்ம்த “கோனாட்டு 

விக்கிரமபாண்டிய௰ நல்லூரான கடையம்?! (0, ட படு, 522 மி மம 
என்றும், “கோனாட்டுக் கடையம்” (4. 8. 149. 525 of 1916) என்றும் 
வழங்கியதைக் கல்வெட்டுக்களால் அறி௫ன்றோம்.  மேலைக்கடையத் 
தார் எனற்பாலது மதுரையோலைக்கடையத்தார் என எடெழுதினே. 
சால் பிழைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கடையத்தைச் சார்க்த ஒரு குடியினர் 
மதுரையிற் றங்கியிருக்கமையின் அவர் மதுரை மேலைக் கடையத் 
காரென வழங்கப்பட்டனர். மதுரை மேலைக் கடையத்தாரான நல் 
வெள்ளையார் என்ற சான்றோரொருவர் நற்றிணை பாடிய ஆரிரியன்மார். 
senor ஒருவராகக் காணப்படுகன்றார். மதுரைக் கடையத்தார் மகனார் 
வெண்ணாகனார் என்றொருவர் குறுந்தொகையிற் காணப்படுகின்றுர்-



00 Ly Dee Gyr OI 

ஆக, கடையத்திலிருந்து வம்து மதுரையிற்றங்கி வாழ்த கடையத் 
ஜார் குடி சிறந்த நல்லிசைப் புலவரைப் பெற்று மேன்மை யுற்று விளங் 
கனமை தெளிவாகும். புண்ணம் புகுத்த போரின்கண், கண்ணீர் 
சொரிந்து நின்றாரைக் கண்ணம் புகுத்தாரெனப் பாடிய சிறப்புப் 
பற்றி இவர் கண்ணம்புகுக்காரென்று சான்றோரால் சிற்? தாதப் 
பட்டனர் போலும். இவரது இயற்பெயர் ஆயத்தனார் என்பது. மறக் 
குடி யொன்றில் வளர்ந்த மகளொருத்தி திருமணத்துக்குரிய செவ்வி 
மூதிர்ர்து ரறந்திருந்காளாக, அவளை மனத்தாற் பெறல்வேண்டி 
வேர்தர் பலர் அவ்லூர்க்கு வக்து போடின்றவராயிருந்தனர். அவளு 
டைய தன்னையர் இவள், *புரையரல்லோரை வரையலள்'' என்று 

கொண்டு மறங்களர்க்து கின்றனர். வேந்தர் மணக்கோளும் தன்னையர் 
க்றமாண்பும் கண்ட guest இவள் மார்பில் சுணங்கு பரக 
வேந்தர் உள்ளத்தைக் கவர்க்அுகொள்ளுசலால் மகள் மறுத்தல் பொரு 
ளாகப் போருண்டாழல் ஒரு தலை: இவ்வூர்க்டெங்கும் ஞாயிலும் இஞ்சி 
யூம் போதிய காவல் வலியில்லன? அதனால் இவ்வூரதுகிலை யாகாகுமோ 
சன இரங்டுப் பாடியுள்ளார். 

தூர்ந்து கிடங்கிற் சோர்ந்த ஞாயிற் 
சிதைந்த விஞ்சிக் கதுவாய் ap grt 
யாங்கா வதுகொ ருனே தாங்காது 
படுமமை யுருமி னிரங்கு முரசிற் 

இ. கடுமான் வேந்தர் காலை வந்தெம் 
மெடுகிலை வாயிற் கொட்டுவர் மாதோ 
பொருதா தமைகுவ ரல்லர் போருழக் 
தீடுமூரண் முன்பிற் ஐன்னைய ரேந்திய 
வடிவே லெஃூற் சிவந்த வுண்கண் 

௧௦ தொடிபிறம் முன்கை யிளையோள் 
அணில் லாகத் தரும்பிய சுணங்கே. 

திணையும் துறையுமளை. மதுரைக் கடைக்கண்ணம்புகுந்தா ராயத்தஜர் 
வாடியது. 

உரை: தூராந்த இடங்கின்-தூர்ந்துபோன அகழியினையும்; 
சோர்க்து ஞாயில் - களர்ந்கு மதிலுறுப்பினையும்; சிதைந்த 
இள - இடிக்க மதிலையுமுடைய/ கதுவாய் மூதூர் - பகைவர் 
செய் த அழிவால் வடுபபட்ட பழைய; தாங்காது யாக்காவது 
கொல் - போரைக் காங்கா காகலின் என்னாகுமோ; படுமழை 
உருமின் இரங்கு முரசின் - ஒலிக்கனெ.ற மேகக்இன இடிபோல் 
முழங்கும் முரசினையும்; கடுமான வேந்தர் - விரைந்து செல்லும் 
குதிரைகளையுமுடைய வேந்தர்கள் ; காலை வந்து எம் நெடு நிலை 
வாயில் கொட்குவர் - எம்முடைய நெடிய நிலையையுடைய வாயி 
லினகண் சுற்றித் இரிகின்றனர்;பொருகா தமைகுவரல்லா்-மறு க்கு 

வழி போர் உடற்றியன்றி அமையார் போல்கின்் றனர்; அடு முரண் 

முன்பின் தன்னையர்-அடுகன்ற மாறுபாட்டுக் கேதுவாகய வலி 
வினையுடைய தமையன்மார்; போர் உழந்து ஏந்திய வடிவேல்
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எஃகின் - போரை வென்றியுண்டாகச் செய்து கையில் ஏந்திய 
வடிக் க வேலின் இலைபோல் ; Pais. உண்கண் தொடி. பிறழ் 
மூன்கை இக்யோள் - சிவந்த மை இட்டியகண்கசளையும் கொடி 
யானது சையின் முன்னும் பின்னுமாக இயங்கும் முன் கையினைய 
ஜேடைய இளமகளது ) அணி கல்லாக க்துச் ச௪ணங்கு அரும்பிய. 
அழகிய நல்ல மாரபின்சண் சுணங்கு கோன்றிப் பரந்தன 
வாகலாரான் / எ-று, 

சுணங்கு அரும்பியவாகவின், வேந்தர் கொட்குவர் ; அமைகுவரன் 
லர். மூதூர் தாங்காதாகலின் யாங்காவது சொல் என மாறிச் கூட்டி 
வினைமுடிவு செய்க, இடந்தொறும் இழுந்து பொலிவின்றியிருத் சலின் 
“கதுவாய் மூதார்*' என்றார். இம் ap grt வருபடையைச் தாங்காதென் 
பது சொல்லாமலே யமையுமாயினும் வேண்டாதே கூறியது “பரங்கா 
வது கொல்!” என்பதை மிகுத்துக் காட்டுதற்கு. வளைகட்கு முன்னும் பின்னுமாக இயங்குதலின், “தொடிபிறம் முன்கை”? எனப்பட்டது. 
ணங் கரும்பினமையின் மகட்கொடைவேண்டி வேந்தர் வாராதிருத். 
தலும், மகண் மறுதீத வழிப் போர்செய்யாகொ.மிசலும் (இலர் என்புரா் 
““தெடுகிலை வாயிற் கொட்குவ”” ரென்றும், பொருதா தமைகுவரல்ல!? 
ரென்றும் கூறினர். 

விளக்கம் : ஞாயில், மதிலினத உறுப்பு. அதனிடத்தேயிருந்து அகத்சதோராகிய வில் மறவர் புறத்தார்மேல் அம்புமாரி பொ.ழிவர். இஞ்ச, மதில். இடங்கு, அகழ். கிடங்கும் ஞாயிலும் இஞ்சியும் சீரிய அரண்களாதலின், போர்க்குச் சமைபவர் இவற்றின் வலியறிதல் மூகுற்: 
கண் செய்ய வேண்டுவது பற்றி இவறறை யெடுத்தோ துன்ரார். Sup வளங்குன்றி வலியயிர் இருத்தல் “குவாம் ap grt”? என்றதனால்பெறப் 
படுகிறது." “எம்கெடுநிலை வாயில்”? என்றது. சிதைந்த இஞ்ச சூழ்ச்த எம்மூரின் நெடுவாயில் வந்து இடவலி மூதலிய வலி காணுகின op ear என்பதுபட Bom gs. “Cart gout’ என்றது, மகட்கோடற்கண் இருக்கும் பெருவேட்கையிளை புணர்த்துகறது. *“பொருதாது அமைக. 
வரல்ல'* ரென்றது இருதிறத்தாருடைய உட்கோளுமாம். இகயோன் ஆகத்தில் சுணங்கு அரும்பினமையின் வேற்தர் வேட்டலும், இவளு 
டைய தன்னையர் போர்க்குரியராதலும் நிகழ் தலின் அதக ஏதுவாக் 
கினார், கண்ணம்புகுத்தார் ஆயத்தனார் என்பன இச்சு ஆரியர் பெயராயின. எவவ 

கடக. மதுரைப் படைமங்க மன்னியார் 
ஒருகால் ஓரிடத்தே நிகழ்ச்ச போரின்கண் தானைத் தலைவனொரு வன் தானேக்திய படை மூழுதும் கெட்டபின்னரும் பகைவரொடு பொருது வென்றியாம் புகழ் நிறுவின்னகாக, அவளைப் படைமங்கமன்னீ னான் என்று சிறப்பித்துப் பாடிய கலங்கருஇிச் சான்பஞூர் இர்த ஆரிய 

ரைப் படைமங்க மன்னியார் என்று வழங்கினர்போலும். இவர் மதுரை யில் வாழ்ந்த சான்றோருள் ஒருவர். இவருடைய இயற்பெயர் ap ges 
யன டைத்தில, இவர் வாகை யெனனும் ஊரில் வாழ்த்த எயினன் என்னும் கலைவனால் சிறப்புற ஆதரிக்கப்பெற்றவர். மறக்குடி தீ தலை வன் மகளொருத்தி பெண்மை லங்களிந்து மணஞ்செய்யும் செள்வி யெய்தி விளங்கனாளாக, அவளை மணம்புரிந்து கோடல் குறித்து வேர. 
தர் பலர் மகட்கொடை வேண்டி நின்றனர். அவள் தர்தையோ அவம்”



௪௩௦௨ புறகானூறு 

கனை மறுத்தான். அவர் தானை பண்ணிப் போர்க்குச் சமைந்தனர். 

அது கண்ட மதுரைப் படைமங்க மன்னியார், அப் போர் வினையால் 

களரெய்தும் சேடு நினைந்து வருந்தி இப் பாட்டைப் பாடியுள்ளார். 

படுமணி மருங்கெ பணைத்தாள் யானையும் 
கொடிநுடங்கு மிசைய தேரு மாவும் 

படையமை மறவரொடு துவன் றிக் கல்லெனக் 
கடல்கண் டன்ன கண்ணகன் ரானை 

இ. வென்றெறி மரின் வேந்த ரென்றும் 
வண்கை அமயெயினன் வாகை யன்ன 
இவணல£* தாரா தமைகுவ ரல்லர் 

என்னா வதுகொ ரானே தெண்ணீர்ப் 
பொய்கை மேய்க்க செவ்வரி காரை 

௧௦  நதேங்கொண்் டருஇன் பூஞ்சினை முனையிழ் 

காமரு காஞ்சித் துஞ்சும் 
ஏமஞ்சால் சிறப்பினிப் பணைகல் லூரே. 

திணையும் துறையு மலை: மதுரைப் படைங்க மனள்னியார் பாடியது. 

உரை : படுமணி மருங்கின பணை க்காள் யானையும் - ஒலிக் 

இன்ற மணி கட்டப்பட்ட பக்க திைதையுடைய பருத்து காலையுடைய 

யானைகளும்; கொடி நுடங்கும் மிசைய தேரும் மாவும் - கொடி 

கின்றசையும் உச்சியையுடைய தேர்களும் குதிரைகளும் ; படை 

அமை மறவரொடு அுவன் தி - படைக்கலமேக்இப் போர்க்கமைக்கு 

வீரருடனே நெருங்கி ; கல்லெனக் கடல் கண்டன்ன - கல்லென் 

னும் முழக்கதுதோடே கூடிய கடலைக் கண்டாற போன்ற] 

கண்ணகன் தானை - இடமகன்ற தாணையையுடைய 7 வென்றெதி 

முரசின் வேந்தர் - வென்றெறிந்கத மூரசினையுடைய அரசர் 5 

என்னும் - எப்போதும்) வண்கை எயினன். வாகை யன்ன. 

வள்ளன்மையுடையனாகிய எயினன். என்பானுக்குரிய வாகை, 

யென்னும் ஈகரக்ைப் போன்ற ; இவள் ஈலம்-இவள் பெண்மை. 

கலத்தை: தாராது - தர்தகையானவன மணஞ்செய்து தாரா 

தொழியின்; அமைகுவ ரல்லர் - வறிது அமைந்து மீளார் ; 
செண்ணீர்ப் பொய்கை மேய்க்க செவ்வரி காரை - தெளிக்க 
சீரையுடைய பொய்கையின் மீனை மேய்ந்த செவ்வரி நாரைகள் ; 
தேதங்கொள் மருஇன் பூஞ்சனை முனையின் - Cesar பொருந்திய 

௮ருகமரத்தின் பூவோடு கூடிய கிளைகளில் தங்குகலை வெறுப் 
பின் ; காமரு காஞ்சி துஞ்சும் - அழகிய காஞ்சமரத்தின்௧ண் 

உறங்கும் ; ஏமம் சால் சிறப்பின் இப்பணை நல்லூர்-கா.ப்பமைந் த 
அிறப்பினையுடைய ௩ண்செய் வயல் வளம் கிறைந்கது இக்கு ஓர் ; 

மான்னாவது கொல் - என்னவாகுமோ, கெரிர்தஇலதே; எ-று.



 மூலமூம் உரையும் கூட 

வேர்கர் பலராதவின், அவர் கானை களும் பலவாமின 7 AB BOUT 
கடல் கண்டன்ன தானை எனப் பன்மைவினையான் முடித்தார். கடல் 
கண்டன்ன தானையையுடைய வேந்தர் அமைகுவரல்லர்; நல்லூர் என் 
னாவது கொல் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. பொருள் வளம் குன் 
இப் பெருவறம் உண்டாகயபோகதும் தன் வண்மையில் எயினன் HOT py 
வதிலன் என்பார், “என்றும் வண்சை யெயினன்'! என்முர். காரான 
யின் என்பது தாராது என நின்றது தருதம்குரிய வினை முதலாகிய 
தந்தை வருவிக்கப்பட்டது. செவ்வரி காரை நாரையினத்துள் ஒன்று 
“*கறீது ராரையொடு செவ்வரி யுகளும்'' (பதிம். ௨௩) என்று சான்றோர் 
கூறுவது காண்க, ஏமஞ்சால் சிறப்பு - இன்பம் அமைந்த வாழ்க்கை 
ALpLOT ID. 

eae: மிசைய தேர், மிசையென்னும் பெயரடி யாகப் 
றத பெயரெச்சச் குறிப்பு நேரென்னும் பெயர் சொண்டு, நால் 
வகைப் படையுள் யானைப்படை சிறப்புடையதென்பதுபற்றி அதனை 
யெடுத்தோதினார். துவன்றி யென்னும் வீசையெச்சம் அன்னவென்் 
ணும் விைக்குறிப்புக் கொண்டது. வாகை, எயினனுக்குரிய வூர், 
வாகைப் பறக்கலை, வாகைப் பெருந்துறை என்பவற்றின் Cain; 
இவ் வாகைக்குரிய எயினன், ஏன ஆப் எயினனின் வேறாவன், இந்த 
வாகை மதுரை நாட்டில் உள்ளதோரூர். மதுரைச் கண்மையி லுள்ள 
மோகூர்போல இவ்ஷவரும் பண்டைகானிற்சிறப்பெய்தியிருக்கது. படை 
ங்க மன்னியாரது கரும் இவ்வாகையாகலாம், காராகதமைஞுவரல்ல 
ரென ஓரு தோொடராகக் கொண்டு, கொள்ளா தொ ழியார் என்றலு 
மொன்று. கரரை பூஞ்சை முனையின் காஞ்சிக் சினையிற் நுஞ்சும் 
சிறப்பினையுடைய ஈல்லூரென வேண்டாது கூறியனு, மகண் மறுத்த 
வமிரிகாரம் போரால் அவ்வூர் பாழ்படுவது குறித்து இரங்கிக் கூறிய. இச் கருக்கேபற்றி “என்னாவது கொல்”? என்றார். படையமை மறவர் என்பதற்குப் பழைய வுரைகாரர், “படைக்கலத்தொழிலமைந்து வீரர்”? 
4புறம். ௭௨ உரை) என்று உரைப்பர். கிறைவுடைய தானைக்கு யாக மூகலிய நான்ரும் நிரலே நன்சமைவது இறப்பு ; “டுகள் யானையுந் தேரு மாவும், படையமை மறவரும் உடையும்?! (பு௰ம். ௭௨) என்று 
பிறரும் கூறுவது காண்க. 

  

௩௫௨. பரணர் 

மகட்கொடை வேண்டிய வேந்தன் தந்தைக்கு மிக்க செல்வர் தரு வசாக வுரைக்தானாக, நெடுக்சகையாகய கந்தை மறுத்தலே பொரு ளாகக் கொண்டான் ; கொடைக்குறிய Leer பெண்மை அணிந்து சுணங்கு பரந்த மார்புடனே கதிர்த்து விளங்கினாள் ; இவள் தன்னையர் காமும் போர்வெறி கொண்டு நின்றனர், இதக் கண்ட ஆரியர் பரணர் இப் பாட்டினைப் பாடியுள்ளார். உறையூரில் வாம்ர்ச தித்தன் என்ற வண்மையோன்பால் பரணர்க்குப் பேரன்புண்டு. இப் பாட்டுப் பெரிதும் fon sb FO seer பொருண்முடு.வ இனிது விளங்கவில்லை. 
தேஎங்கொண்ட வெண்மண்டையான் 
வீங்குழுலை...... வ ப இறுக்கும் னு 
HUA ME, gh பசங்குடையா ற் 

பு.தன்முல்லைப் பூப்பறிக்குக் து



௩௦௪ புறகானூு 
ல்

 ஆம்பல் வள்விச் தொடிக்கைமகளிர் 
குன்றேறிப் புனற்பாயிற் 
புறவாயாற் புனல்வரையுந்து........... 
ப ப ப ப ப பபபப்ட்ப்படட ட கொடைகறவின் 

.. மாவண் டித்தன் வெண்ணெல் வேலி 
௯ உறந்தை யன்ன வுரைசா னன்கலம் 

கொடுப்பவுங் கொளாஅ௮ னெடுக்தகை பிவளே 
விரிசினைத் துணர்ந்த காகள வேங்கையிற் 
கதிர்த்தொளி திகழு நுண்பல் சுணங்கின் 
மாக்கண் மலர்ந்த முலைய டன்னையும் 

௧௫ சிறுகோ ஓளையும் புரவியொடு ........ 
bee eeeeee ப ப்பட மாரே. 

திணையும் துறைய மலை. பரணர் பாடியது. 

உரை : தேஎங்கொண்ட வெண் மண்டையான்-கள் திரம் 

பக்சொண்ட வெள்ளிய பண்டையின்கண் ; விங்கு நமுலை......... 
கறக்குக்து - பருத்த மடியில்... கறக்கும்; அவல் வகுக்க 

பசுங்குடையால் - பள்ளமுண்டாக௪ செய்யப்பட்ட பிய ஓலைக் 

குடையில்) புதல் முல்லைப் பூப்பறிக்குக்து-பு,தலிட,க்ேத மலர்க் த 
மூல்லைப் பூக்களைப் பறிக்கும்; ஆம்பல் வள்ளிக் கொடிச்ளை 

மகளிர். ஆம்பலின் கண்டால் செய்யப்பட்ட வளையணிந்த கையை 
புடைய மகளிர் ) குன்றேறிப் புனல் பாயின் - மணற்றான் நின் 
மேலேறி நீர் நிலையில் விகாயாடப் பாய்வாராயின் ; புற வாயால் 

புனல் வரையுந்து - புறத்தே நீர் செல்லுகுற்குரிய கோடியில் 
வழிக்து நீங்கும் ;......- நொடை நறவின் -..... விலைப் பொருட் 

டாய கள்ளினையுடைய/) மாவண் இத. சன்-பெரிய வண்மைஎ 

யுடைய BS EO SM ; வெண்ணெல் வேலி உறந்தை யன்ன-வெ 

ணெல் வயல்கள் வேலியாகச் சூழ்ந்துள்ள உறையூரைப்போல 

உரைசால் ஈன் கலப் கொடுப்பவும் - புகழ் நிறைக்க கன் கலங்கல் 

பலவற்றைக் கொடுக்கவும் நெடுந்தகை கொளான் - நெடிய. , 

தகைமையினையுடைய ,தந்ைக அவற்றைக் கொள்ளானாயினான் ; 

இவள்- இம்மகள் கானும்) விரி சினைத்துணர்க் த காளே வேக்கை 
யின் - விரிந்த இளையிட த்துக் கொகதுக் கொத்தாகப் பூத்துளள 

இகாய வேங்கை மரக்தினைப்போல; கஇர்குது ஒளி இகழும் -' 

கஇர்விட்டு ஒளி செய்யும் ; நுண் பல் சுணங்கனெ - நுண்ணிய/ 

பலவாயே சுணங்கு பரர்த ) மாக்கண் மலர்ச்த முலையள் - கரிய! 

கண் கோன்றிய முலையையுடையளாயிஞாள் ; தன்னையும் - சமை. 

ணும் ; சிறுகோல் உள்யும் புரவியொடு - சிறு கோலுக்கு! 

வருந்தும் குஇிரைகளுடன்;...... யாரே. பாவர்; எ. று.



மூலமும் உரையும் ௩.௦௫ 

மண்டை, கள் மூதலியன வுண்டற்குரிய மட்கலம். பனையோலை 
யால் உட்குடைவாகச் செய்யப்படுவலுபற்றி, ** அவல் வகுத்த பசுங் 

குடை.” என்றார். கொடிமுல்லை யன்மை தோன்ற, “புதல் முல்லை”? 
யெனப்பட்டது. இதனைத் தளவுமுல்லை யென்பர். நீர்நிலைகளில் மிக்கு 
நிறையும் நீர் வறிந்தோடற்கமைந்த வழிகரை, கோடி யெனப்படும்; 
அதனைப் ''புறவாய்'' என்றார்; மதகென்றுமாம். உறையூர், உறந்தை 
யென வருவது மரூஉ; **நொச்சி வேலித் இத்தன் உறந்தை!” (அகம், 
௧௨௨) என வருதல் காண்க. வள்ளி - வளை, 

விளககம் : இப் பாட்டு இடையிடையே சிதைந்துள்ள து. சிதைந்த 
வற்றுள் 8ற்சில சொற்களே கிடைத்துள்ளன. பழைய தமிழ்ச் செல்வர் 
மனைகளில் அழிந்தனயபோக ஒழிந்த:ஏடுகளைக் காணும் வாய்ப்பு கேரில் 
சிதைந்தவை கிடைபமினுங் கிடைக்கும். இதன்கண் அடிகள் ல சதைக் 
இருத்தலின் வினமுடிபு காண்பது இயலவில்லை. தே௭ம், பேன், 
தேன் கோடற்குரிய வெண்மண்டையில் ஆவின்பால் கறக்கப்படும் 
போலும். பனையோலை, தெங்கின் ஒலை யென்றிவற்றால் உட்குடை 
வாகச் செய்யப்பட்டவை பகங்குடை யெனப்பட்டன. அவற்றை உண 
வுண்டற்குப் பயன் படுத்துவது பண்டையோர்முறையெனினும், எண்டு 
அது மூல்லைப் பூப்பறித்தற்குப் பயன்படுகிறது. முன்று, மணலாலாகய 
செய்குன்று. மணற்குன்றேறி நீரிற் பாய்ந்து விளையாட்டயர்தல் 
பண்டைகாகா இசையர் விளையாட்டு. குன்றேறிப் பாய்தலால் நீர்நிலையி 
வுள்ள நீர் அலைந்து புறத்தே நீர் செல்லும் வாய் வழியாக வழிச்தோடும் 
என்பார், **குன்றேறிப் புனல் பாயின் புற வாயாற் புனல் வரையும்து!* 
என்றார். உறந்சை, உறையூரின் மரூ௨; பொறையாறு புறக்தையென 
வருகல்போல. உறையூர் சோழராட்டிக்கு வருமூன் இத்தன் முதலிய 
செல்வர் பாதுகாப்பிலிருர்தமையின், தித்தன்......... உறந்தை யென்ளுர். 
உறந்தையன்ன உரைசால் ஈன்கலன் என்றது, உறச்தைநகா் Loar 
பாடும் புசம் படைத்ததாகலின், அப்புகழுடைமை வெளிப்பட, “உரை 
சால் ஈன்கல”'மென விதந்து கூறினார். கொள்ளாமைக்கேது தந்தைபா 
வள்ள நெடுக்தகைமை யென்பார், “உறஈ்தை யன்ன உரைசால் கலம்! 
என்றார். நாகிளவேங்கை, மிக்க இளமையையடைய வேங்கை, 

  

௩௫௩. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணலர் 
ம வேந்தர் குடித்தோன்றல் ஓருவன் இளமகளோருத்தியின் மெய்ச் 

நலங்கண்டு அவள்பால் தன் கருத்தைச் செலுத்தி அறிவழிக்து கின்றான். 
இடையில் மேகலையும் தலையிற் பொற்கண்ணீியும் அணிர்து தன் மனைப் 
பெய்ம் மணல் மூற்றதீதில் இனிதஇியங்கிய அவளது இனிய காட்டி 
அவளை மணந்து கொள்ள வேண்டுமென்ற வேட்கையை அவன் 
உள்ளத்தே எழுப்பிற்.று. அவன் தான் ஊர்ந்துவக்த தேரை இரு புடை 
யில் நிறுத்திச் சான்றோராகிய காவிரிப்பூம்பட்டின ததும் காரிக்கண்ண 
னாரைக் கண்டு அவரைத் தன் பொருட்டு மகட்பே?ி வருமாறு por 
கண்ணாற் குறையிரந்து நின்றான். வெள்ளைப்பார்வையால் தனனை 
கோக்கிய அவன் உள்ளச்குறிப்பையோர்ந்த சான்றோர், ““அண்ணால், 
இவள் யாவர் மகள் என்று வினவுகின்றாய்; இவள் ஒரு தொல்குடி 
மன்னன் மகள்; மகட்கொடை, வேண்டி. முன்னாள் வேர்தர் பலர் வந்து 
கொடை மறுக்கப்பட்டுச் சென்றனர். அது காரணமாக கிகழ்க்த 
போரை வென்றியுண்டாகச கடத்திய இவள் தமையன்மார் இன்னும் 
அப் போர்ப் புண்ணாறாது புண்ணிடை வைத்த பஞ்சியொடு விளங்கு 

பு.றம்.-11--20 ்
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இன்றனர். அவர் காண்பதற்கே அச்சம் தருபவராக இருப்பர், காண்?” 

ன்று இப் பாட்டாற் கூறியுள்ளார். 

ஆல் கம்மியன் மாசறப் புனைந்த 

பொலஞ்செய் பல்கா சணிந்த வல்குல் 

ஈகைக் சுண்ணி யிலங்கத் தைஇத் 

ரமண லியல்வோள் சாய னோக்கித் 

டு தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை 

வினவ லானா 3ெல்போ ரண்ணல் 

யார்மக ளென்போய் கூறக் கேளினிக் 

குன்றுகண் டன்ன நீலை பல் போர்பு 

நாட்கடா வழித்த ஈனந்தலைக் குப்பை 

ao WOM லிளையர்க கல்குபக மாற்றாத 

தொல்குடி மன்னன் மகளே முன்னாட் 

கூறி வந்த மாமுது வேந்தர்க்கு 

செருவா யழக்கக் கருதி யோட்டிக் 

கட கழவாய் போகிய த.திவா யெஃகமொடு 

பஞ்சிபுய களையாப் புண்ணர் 

ஞ்சுதக வுடையரிவ டன்னை மாரே. 

திணையும் துறைய மை. கரவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணாஜர் பாடியது. 

உரை : ஆசில் கம்மியன் மாறப் புனம் த - குறறமில்லாத 

பொற்கொல்லன் பழுகுறச செய்த; பொலளஞ்செய் ் பல்காசு 

HM GF அல்குல் - பொனனாலாகிய பல மணி யணிந்த மேகலை 

யும்; ஈகைக் கண்ணி இலங்கக் தைஇ - பொன்னாற் செய்க 

கண்ணியும் விளக்கமூற ஒப்பனை செய்துகொண்டு; கருமணல் 

இயல்வோள் சாயல் கோக்கி - புதிதுகொணரந்து பரப்பப்பட்ட 

ணலின்சுண் நடந்து செல்பவளுடைய சாயலை கோக; தவிர்த்த 

கேரை - செல்லாது கிறுத்திய சேரையுடையனாய்; விளார் ஆ 

கண்ணனை - வெளுக்க பார்வையினையடையனாய் ; வினவலதீனா 

வெல்போர் அண்ணல் - கேட்டல் அமையா க வெல்லும் பேஜீரை 

யுடைய கலைவ) யா மகள் என்போய்-இவள யார் மகன் எண்று 

கேட்டன்றுய் ; இணி உறக் கேள் - இப்பொழுது யான் கூட்றக் 

கேட்பாயாக ; குன்று கண்டன்ன நிலைப் பல் போர்பு-மலையைக் 

கண்டாற்போன்ற கிலையினையுடைய பல நெற் போர்களை) ஈரள் 
கடா அழித்த BOTH POS Fico - காட்காலையில் அழித்துக் 

கடாவிடப்பட்ட இடத்திற குவிட் த நெல்லை; வல்வில் இளை யர்க்கு 
அல்கு பதம் மாற்று - வலி.ப வில் வீரர்களுக்கு நாஷ்ாவாக 

நல்குவதில் மாறுதல் இல்லா; தொல் குடி மன்னன கன் - 

பழைமையான குடிகள் கிறைந்த வூர்க்கு வேந்தன் மகளாவாள் 2 
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மூன்னாள் கூறிவந்த மாமுது வேந்தர்க்கு - முன்னாளில் மகட் 
கொடை வேண்டி. வந்த பெரிய முய Cas srr Qu சான் 
ரோர்கறா........ செருவாய் உழக்கச் குரஇ யோட்டி. - போர்க் 
கள.க.இில் பகைவரைக் கொன்று அவர் குரூதியை யாருக 
வோடச் செய்து; கதுவாய் போ௫ூய-வரய் மடிற்து வடுப்பட்ட ; 
துதி வாய் எஃகமொடு - கூரிய வாயையுடைய வாளுடனே ; 
பஞ்சியும் களையாப் புண்ணர்-சிலை Pesci og புண்ணயுடைய 
THU; YOR தகவு உடையர் - கண்டார் அஞ்ச.த.தக்க தகுஇப் 
பாட்டினையுடையரா.. மிராகின்றார்;. இவள் குன்னைமார் - 
இவளுடைய கமையன்மார்கள் ; எ. று, 

தனக்குரிய தொழிலைக் குற்றமற வுணர்கீத பொற்கொல்லளை 
ஆரல் கம்மியன்”? என்றும், எனவே அவண் புனையும் பொற்பணி 
பழுதறவியன்றதா மென்றுற்கு “மரசறப் புனைந்து”? என்றும் கூறினார். அல்குலிடத்தே யணியப்படும் 3மகலை, அல்குலெனப்பட்டது; “பல் 
காசு நிரைத்த கில்கா மல்குல்!' (மூருஞூ. ௧௬) என்று சான்றோர் வழங்கு வது காண்க. கருமணல், புது கொணர்ந்து பரப்பப்பட்ட பாணல், மகளது சாயல் வெல்போரண்ணலின் கண்ணைக் கவர்ந்து கருத்தைப் 
பிணித்தலின், அவன் தேரை கிறுக்சிக் கொண்டமை தோன்ற, “சாயல் 
நோக்கித் தவிர்த்த நேஷர?!? யென்றூர். மலர்ந்து கோக்கமின்றி மையல் கோச்சங்கோடலின், “விளரா்த்ந கண்ணை” யென்ளூர். மர ற்று- வழங்கு தலை இல்லையென்று ரீக்காத. போரிற்பட்ட புண் இன்னும் ஆறிற்றில வென்றற்கு, “பஞ்சியும் களையரப் புண்ணர்'' என்றும், அதல் அவர் 
அஞ்சுதகவுடையரென்றும் குறித்தார். ் 

விளக்கம்: இது மகட்பாற்காஞ்சயொதவின், மகளது மாண்பும் அவலக் கோடற்கு விரும்புவோன் இயல்பும், கொடைக்குரிய மரபின சான தந்தை தன்னயர் இயல்பும் முறையே கூறலுற்ற ஆரியர் காரிச் 
கண்ணனார் மகளது மாண்பை இயலும் சாயலும் காட்டி இன்புறுத்து இன்றார். அவள் இடையில் அணிக்திருக்த மேகலை பல்கரக கிரையாகத் தொடுக்கப்பட்டுள. தென்றும், தலையிற் சூடியிருந்த பொடம்கண்ணி இனிதுவிளங்கப் புனயப்பட்டுளதென்றும் கூறலுற்று,மேகலையிலுள்ள 
காசுகள் கைத்திறன் வல்ல கம்மியணால் செய்யப்பட்டவையென்பாரரய் 
“கில் கம்மியன் மாசறப் புனைந்த பொலஞ்செய் பல்க என்றார். இதல் அவளது செல்வமிகுதியும் சுட்டியவாருயிற்று, புதுமணல் பரப்பிய முற்றத்தில் இடையிலும் தலையிலும் மேகலையும் பொன்னங் கண்ணியும் பொழ்புடன் இகழ அன்னத்தின் ஈடையும் மயிலின் eras லும் கொண்டு காட்சியளித்தமை கு றிப்பரராய், ““சருமண லியல்வோள் 
சாயல் நோக்இ?! என்றார். தருமமெர ியயல்வோள் என்றும் பாட மூண்டு; இளமைக்குரிய பண்பும் செயலும் கொண்டு இயல்வோளென் தி அதற்குப் பொருள், பொருட்குரிய குணமும் செயலும் தரும மெனப்படும். இயல்கண்டு செலவு தவிர்த்துச் சாயல்கண்டு GSES pS தாணாயினும் மறமாண்புடையன் அம் மகள் வேட்ட மைந்தன் என்பார், “வெல்போரண்ணல்" என்று சிறப்பித்தார். இதனாற் பயன், கருதி து முடிக்கும் கட்டாண்மையுடையன் என்பது. கொடைக்குரிய Lor DP sor wy oo Ltt தந்தை தொல்குடி மன்னன் என்றது, குடி நன் முடைமை சுட்டியவாறு. துஇிவாய் எஃகம், கூறிய வாயையுடைய வேல், 

 



ROD புறகானூறு 

கூடக. பரணர் 

மகள் மறுத்தது காரணமாக ஓரூர்த் தலைவன் மகள்வேண்டி வச்து 

மாறுக்கப்பட்ட ஏனைத் தலைவரொடு போர்செய்யவேண்டிய நிலை எய் 

இற்று. அதனால் அவன் தனக்குரிய தானை மறவருடன் தன் வேலை. 

நீர்ப்படை செய்தலாகிய மண் ணுமங்கலத்தைச் செய்ய லுற்றான். இதனை 
வறிக்த ஆரியர் பரணர், மணத்திற்குரிய இரந்த மடர்தையின் கோக் 

கம இவ்வூர்க்கு ஈலஞ் செய்வதேயன்ற், கேடு உண்டாதற்கும் எதுவா 

யமையும் போலும் என வியந்து வரும்தி இப்பாட்டினைப் பாடியுள்ளார். 

அரைசுதலை வரினு மா..ங்க லானா 
நிரைகா ழெஃகை நீரின் மூழ்கப் 
புரையோர் சேர்க்தெனத் தந்தையும் பெயர்க்கும் 

வயலமர் கழனி வாயிற் பொய்கைக் 

சயலார் நாரை யுகைத்த வாலா 

புனலாடு மகளீர் வளமனை யோய்யும் 

ஊர்சவி னிழப்பவும் வருவது கொல்லோ 

சுணங்கணிஙர் சதெழிலிய வணகந்தேமர் இளமுலை 

வீங்கிறைப் பணை த்தோண் மடந்தை 
௧2௦ மான்பிண் யன்ன மகிழ் பட கோக்கே. 

திணையும் துறையு மலை. பரணர் பாடியது. 

உரை: ௮ரை௯ தலைவரினும அடங்கல் ஆனா-முடிவேக் கர் 

Cai கின்று பொர வரினும அடககுகலமையா த; நிரைகாழ - 

எஃமை கீரின் மூழக - நிரைக்க காம்பணிக ஐ வேலை நீர்ப்படை 
செயகுற்பொருட்டு) புசையோ ir சேோரந்கன - சான்றோர்க 

ளாகிய உயர்ற்கு வீரர்களை வக்து தொக்கனராக ; தந்தையும் 

பெயர்க்கும் - தர்தையாகிய கலைவன கீரகிலைககு௪ ரெல்ல விடுக் 

இன்றான்;. வயலமர் கழனி வாயிற பொய்கை - வயல்கள் 

பொருந்திய கழனிகட்கு வாயிலாயே பொயகைக்கண் ) யல்! a 

காரை உகைகத்க வாளை - கயல்மீனளை யுண்ணும் காரையால் துரத் 

தப்பட்ட வாள்மினை) புனலாடு மகளிர் வளமனை ஓய்யும -கீரில் 
விளயாட்டயரும் மகளிர் பிடிகதுகு கம் வளவிய மனணைக்குக 

கொண்டு செலலும்; ஊா அசகவினிழப்பவும் - ஊர் கன் பொலி 

விழந்து கெடவும்; வருவது கொல் - வரும் போலும; சண; 

கணிந்து எழிலிய goths ஏந்து இளமுலை - தேமல் பரந்து 

உயர்ந்து அண்ணாந்து நிற்கும் இளமுலையும்; ag இறைப் 
பணைத் தோள் - பெருத்த சந்து பொருந்திய மூஙடுல் போலுக் 

தோகயுமுடைய; மடந்தை மான் பிணையன்ன மகிழமட 

கோக்கு - மடந்தையது பிணைமான்போலும் மருண்ட மடவிய 
கோக்கம்; எ. று. 

ஐ



மூலமும் உரையும் ௩௨௦௯ 

எஃகம் நீரின் குழ்கப் புரையோர் Grr id gars கந்தை பெயர்க் 
கும்; மடந்தை மடகோக்கு. ஊர்கவின் இழப்பவும் வருவது. கொல் 
அனக் கூட்டி வினைமுடு.வு செப்க. அரைசெனப் பொதுப்படக் கூறின 
மையின், உயர்ந்த முடிவேந்தர் என்பது கொள்ளப்பட்டது. புரை 
யோர், போர் வினையாற் புகம் மேம்பட்ட சரண் 3றார். சான்றோரை 
முன்னிட்டு மண்ணுமங்கலம் செய்வது மரபு, போர் தொடங்குமுன், 

மண்ணுமங்கலம், வாண்மங்கலம் முதலியன செய்வது பண்டையோர் 
போர்த்துறை இயல்பு. வயல், பொது; கழனி, நீர்வளத்தாற் இறக்கது. 

வயலமர்வாயிலும் கழனிவாயிலுமாகய பொய்கையென இயைத்துரைப் 
பீனு மமையும். கழனிகட்கு வாயில்போறலின், வாயிலெனப்பட்ட 
தென்றுமாம். மடந்தையின் மடவியநோக்கு, சர்க்குப் பொலிவினைச் 
செய்வதேயன்றிக் கேட்டினைச் செய்தற்கும் ஏதுவாயிந்றென நிற்ற 

ன், உம்மை, எச்சப்பொருட்டு. காரைக்கு அடங்காதோடும் வாளை, 
மிகளிர் விளையாடும் நீர்சிலைக்கண் கைப்பற்றப்படுவ துபோல முன்னாள் 
பெருவேந்தர்கட் கரியவளாயிருர் ர இம் மடர்தை கர் கவினிழப்பப் 
பிறவேர்தர் கைப்படுவள்போலும் என இறைச்சி சதோன்றியவாறு 
காண்க, 

விளக்கம் : மகன் மணத்திற்குரிய செவ்வி யெய்தினமையும், 
மகட்கொடை வேண்டி. வேந்தர். வந்தமையும்,  கொள்ளற்குரிய 
கிரலுடைமை அவர்பால் இன்மைகண்டு கொடைக்குரிய மரபின் தந்தை 
Berea wit மகண் மறுத்தமையும், அகனுற் ரனங்கொண்ட வேந்தர் 

போர்க்குச் சமைந்தமையும் எடுத்தோ.தாராயினும், தந்தை “*புரையோர் 
செர்ந்துவர நிரைகா ழெஃகம் நீரின் மூழ்கப் பெயர்க்கும்?” என்றதனால் 
பெறப்பட்டன. அரைக கலைவரினும் அவரைச் தாக்கி யெறியும் வகை 
யால் மேம்பட்டு கிற்பதன்றி அவர்க்கு அடங்க யொடுங்கும் சிறுமை 
திர்தைபால் இன்மை தோன்ற, *அரைசு தலைவரினு மடங்க லானு?* 
என்றார். இனி, மடங்கலானு என்று எஃகத்தின் செயலாக்க, தந்தை 
யின் மடங்காத் சன்மையை அதன்மேலேற்றிக் கூறியகாகச் கொள்ளி 
னும் அமையும். மடந்தையின் மடதோச்கம் மான்பிணயது போல 
40ருண்டகோக்கமாயினும் காண்பரர்க்கு மகிழ்வை விளைக்கும் என்பார் 
“மடர்தை மான்பிணை யன்ன ம௫இழ்மட நோக்கம்! என்றும், எனவே 
இக்தகைய நோக்கம் இவ்துரவர்க்கு இன்பத்தைச் செய்வதோடு, நிகழ 

மக்கும் போரால் துன்பத்தையும் விளைவிக்கின்றதே, இஃசென்னை 
யென்றற்கு “ஊர்கலின் இழப்பவும் வருவது கொல்லேர”! என்ருர். 
ஊாக்கு அரணும் ஆக்கமூமாகற்குரிய நோக்கம் கவின் இழப்பவும் 
வருமோ ௭ ன்று கொள்ளுமிடத்து, உம்மை எதிர்மறையுமாம். 

hCG. தடுமான்கிள்ளி 
இப் பாட்டுச் எிதைந்து பாடினோராதல் பாடப்பட்டோ 

"இன்னாரென் றறியவாராதபடி யுள்ள து. இதன் இறுதியில், அச்சுப்படி பினும் கையெழுத்துப்படியில் இரண்டடிகள் மிகுதியாகக் காணப்படி ணும் பொருண் முடிவு காட்டும் அடிகள் காணப்படவில்லை. கிடைத்த வற்றின் இறுதியில் கடுமான்ள்ளி யென்ற பெயர் காணப்பட்டமை மின், அஃது ஈண்டுக் குறிக்கப்பட்டது. இதுவும் மகண் மறுத்தல் காரணமாக நிகழவிருக்கும் போர் குறித்து ஒரு சான்றோராம் பாடப் -பெற்றுளதெள்பது தெனீவு, இடைக்காலத் தமிம் நன்மக்கள் கங்கள் 

ராதல்



௩௪௦ புறநானூம் 

பெறலரும் தமிழிலக்கெயப் பெருஞ் செல்வத்தைப் புறக்கணித்துச் 

சரழிந்ததற்கு இதுவுமோர் எடுத்துக்காட்டாக இலங்குகிற து. 

மதிலு ஞாயி லின்றே இடங்கும் 

நீஇ ரின்மையிற் கன்.றுமேய்க துகளும் 

ஊரது நிலைமையு மிதுவே மற்மே 

எண்ணா மையலன் றந்த தன்னையர், 

இ கண்ணார் கண்ணிக் கடுமான் கிள்ளி 

திணையும் துறையு மலை. oer reece eects 

உரை: மதிலும் ஞாயில் இன்று - இவ்வூர் மதிலுக்கும் 

அதன் உறுப்பாகிய ஞாயில் இல்லை டைககும் 8இர இன்மை 

மின் சன்று மேய்கது உகளும் - அகழியிலும் ரீரில்லாமையால் 

கன்றுகள் மேய்ந்து இரியும்; ஊரது நிலமையும் இது - களரின் 

காப்புகிலை இக் கன்மையாகவுள து; தந்ைத எண்ணா மையலன் - 

இம் மகளுடைய தந்யும் இதனை யெண்ணாமைக கேதுவாகிய 

மயகக கையுடையன்; கன்னையா - இவளுடைய/ குமையன்மார் ) 

கண்ணார் ௪ண்ணிக் கடுமான் ளெளி-கண்ணுக்கு அழகு நிறைக்கு 

ஆதிதிமாலையும் விரைந்து செல்லும குதிரைகளைபுமுடைய 

கிள்ளி]..... எ உறு. 

மதிலுக்கு ஞாயிலும் அகழிக்கு அரணும் வலிதர௫வன வாகலின், 

அவை அரணுகாமையான் இவ்வூர் பகைவர் கைப்பட்டழிவது ஒரு தலை 

யென்பார், “*ஊரது நிலைமைய மிதுவே”! என்றார். தந்ைத, இடத்தின் 

வலியின்மை நோக்கி மகட்கொடை நேராமையான், *“எண்ணா மையல'! 

னான்.   

௩௫௬. கதைய கண்ணலர் 

இக் கண்ணனார் கதையன் என்பாருடைய மகணாவர். கதையன் 

என்பவர் பெயரால் கதையன்குடி. யென்றோர் ஊரும் பாண்டியநாட்டில் 

உண்டு. அதுவே பின்பு கதவங்குடி யென மருவீத் இருத்தியூர் மூட் 

டத்தக் கதவங்குடி (&.8. 14௦. 183 ௦1 1935-36) எனத் திருப்புத்தூர்க் 

கல்வெட்டுக்களில் வழங்குகிறது. கண்ணனாரென்ற பெயருடைய 

சான்றோர் பலர் உளராதலின், அவரின் வேறுபடுத்த இவர் கதையவ் 
கண்ணனார். எனப்பட்டனர். இவரைத் தாயங் கண்ணனாரெனச் 
கொண்டு, இப்பாட்டை. எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார் பாட்டாகத் 
தொகுப்பாருமூளர். ஏடுகளில் கதையங் சண்ணனரென்பதே காணப் 
படுகிறது. முதுகாட்டின் முதுமைப் பகுதியை மிகுத்துரைக்கும் துறை 
யில் இவர் பாடியுள்ள இப் பாட்டு கற்றோர்க்குப் பெருஞ்சுவை ஈல்கும் 
சிறப்புடையது. சுடுகாட்டைப் பொருளாகக் கொண்டு உயிர்வாழ்க்கை 
யின் நிலையா இயல்பைக் கூ.றக் கருதிய இச்சான்றோர், ““முதுகாடு கூகை 
யம் பேய்மகளிரும் உறைதலால் காண்பார்க்கு அச்சம் தரும் தன்மை 
யுடையது; இறந்தோர் தன்கண் வந்து எரிந்து சாம்பராக, அதனை 
அவர்பாற் காதலன்புடையார் சொரியும் கண்ணீர் அவிக்கும்? ஆயினும், 

அஃது எல்லாருடைய முதுகையும் காண்கின்றது; எத்தகைய மச்கட்.



மூலமும் உரையும் ககன 

கும் தானே முடிவிடமாய்த் தனி நின்று விளங்குகிறது. இம் முது 
காட்டின் புறங் காண்போர் ஒருவரும் இலர். இக் காடு தானும் தன் 
மேதுகு காண்பாரை இதுகாறும் கண்டதில்லை. சுருங்கச். சொல்லு 

டத்து, எல்லா மக்களும் வீய, தான்மட்டில் வீயாது நிற்கும் வீறுடை. 
யது இம் மூதுகாடென்ற கரூத்தமைய இப் பாட்டைப் பாடியுள்ளார். 

களரி பரச்து கள்ளி போடப் 

பகலுங் கூவுங் கூகையொடு பேழ்வாய் 
ஈம விளக்கிற் பேஎய் மகளி ரா 

டஞ்சுவம் தன்றிம் பஞ்சுபடு முதுகாடு 

G மகெஞ்சமர் காதல ரமுகு கண்ணீர் 

என்புபடு சுடலை வெண்ணி றவிப்ப 

எல்லார் புறனும் தான்கண் லைகத்து 

மன்பதைக் கெல்லாக் தானாய்த் 

தன்புறங் காண்போர்க் காண்பறி யாதே. 

திணையும் துறையு மலை. கதையங் கண்ணர் பாடியது. 

உரை: களரி பரந்து களளி போகி-காடு படர்ந்து கள்ளி 
மிகுந்து; பகலும் கூவும் கூகையொடு -பகற்காலத்தின் கண்ணும் 
FOLD Memes ray; ஈம விளக்கின் - பிணஞ்சுடு Sur@u 

விளககாலும் ;) பேழவாய பேய மகளிரொடு - அகன்ற வாயை 

யுடைய பேய் மகளிரரலும் ; இம் மளுசுபடு முதுகாடு - இங்குப் 

புகை தவழும் சுடுகாடு; அறசுவம் தன்று-காண்பார்க்கு அச்சம் 

வரப்பண்ணுறைது; நெஞசமா BI HOT OLS கண்ணீர் - மனம் 

விரும்பும் FI FOS அமுகலால் ஒழுகும கண்ணீர் ; என்பு 
படு சுடலை வெண்ணீறு அவிப்ப - எலும்பு இடக்கும் சுடலைக் 

கண்ணுளள சாம்பலை யவிபப ; எல்லார் புறனும் தான் கண்டு - 
எல்லாரையும் தான் முதுகு எண்டு; உலகத்து மன்பகைக் செல் 

லாம தானாய - உலகதீது மசகட்டொகுஇக்கெல்லாம் தானே 

திணி முடிவிடமாய் ; தன் புறம காண்போர்க் காண்பறியாது - 

௮ம் மன்பதையுள் கன்னைப் புறங்காண வல்லவர்களை அம் முது 

காடு கானும் கண்டதஇிலலை ; எ. று. 

ஓடு, ஆனுருபின் பொருட்டு, மூதுகாடு, பரந்து, போகி, கூகை 
யொடும் பேய் மகளிரொடும் விளக்கினாலும் அஞ்சு வந்தன் று; கண்ணீர் 
அவிப்ப, உலகற்துத் தானாய்க் காண்போர்க் காண்பறியாது எனக், 
கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. பேழ்வாய்ப் பேஎய் மகளிர் என இயைக்க. 
வெண்ணீறு, நீறுபூத்த நெருப்புமாம். சுடலை யீமத்திற் சடப்படும்பிண 
மெல்லாம், ஈமப் பள்ளியில் பிணத்தின் முதுகு பொருந்தக் இடத்துப 
வாதலின், “எல்லார் புறனுந் தான் கண்டு'' என்றும் எல்லாம் ஓடுங்குங் 
காலத்துத் தானொன்றே ஒடுங்காது கிற்றலின், *“மன்பதைக் கெல்லாந் 
Stew” ஏன்றும், எல்லா மக்களும் தன்கண் ஓடுங்கிவிடுதலின், தனது



௩௧௨ புறிகானூது 

ஒடுக்கங் காணும் மக்கள் எவரும் இலராதலின், “*தன்புறங் காண் 
போர்க் காண்பறி யாதே'' என்றும் » Sept. 

விளக்கம் 2: இப் பாட்டு மூதுகாட்டின் முதுமைக் கூர்மை மிகுத் 

தக் கூறுதலின், முன்னைத் திணையும் துறையு மமையுமெனத் துறை 
வகுத்தோர் (இணையும் துறையு மவை'' யென்றனர் போலும், ஆரியர் 
இளம்பூரணரும் நச்சினார்க்கியரும், இதனை “மலர்தலை யலகத்து மரபு 
ஈன்கறியப் பலர் செல்லச் செல்லாக் காடு வாழ்த்து?” (தொல், புறத், 
௨௪) என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கொள்வர், உலகத்துப் பலரும் 
சென்றாராகவும் தான்மட்டில் செல்லாது முதுகாடு நிற்றம்குக் காரணம் 
இதுவென்பார் ஆரியர், மலர்தலை யுலகத்து மரபுகன் குறிய”? 
என்றுர். ௮ம் மரபு, இப் பாட்டால் இனிது விளச்சப்பட்டி ருப்பது 
காணலாம். இனிப் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை யுரைகாரர், “பல்ல 
வாக் கிரங்கும் பாடிமிழ் நெய்தல், கல்லென வொலிக்கும் காடுவாழ்த் 
தின்று'" (பு.வெ.மா.௧௦ ௬) எனச் காடு வாழ்த்மின் இயல்பு கூறி, 
இதற்குக் காட்டலுற்ற வெண்பாவில், இப்புறப்பாட்டின் கருத்தையே 
யமைத்து, “இன்புறச் தான்காணு மிவ்வுலகை யிவ்வுலஇல், தன்புறவ் 
கண்டறிவார் தாமில்லை - அன்பின், அழுதார்கண்ணீர்விடுத்ந வாறாடிக் 

கூகை, கழுதாரீந் இரவழங்குங் காடு'' எனக் கூறியிருப்பதும், இதன் 
கண் காதலர் அழுகு கண்ணீர் என்புபடு சுடலை வெண்ணி றவிப்ப”” 
என்ற கருத்து, அன்பின் அழுதார். விடுத்த கண்ணீராடிய ஆருடிக் 
கூகையும் கழுதும் வழங்கும் எனக் குறித்திருப்பதும் ஓப்புகோச்கள் 
தீக்கனவாம், புற்க்கொடை வழங்காத போர் வேர்தரெனப்பட்டார் 
யாவரையும் முடிவில் புறங்கண்டு நிற்கும் பொற்புடைமை “எல்லார் 
புறனுர் தான்கண்'' டென்பகனாம் பெற வைத்தார். 

௩௫௭ பிரமர் 

இப் பிரமனாரைப்பற்றி ஐன்றும் தெரிர்துகொள்ள முடியவில்லை. 
பிரமனார் என்ற இவர் பெயர் இடைச்காலத்தும் மக்களுக்கு வழங்கிற் 
றென்பது திழுமழபாம.க் கல்வெட்டொன்று, “செம்பிய தரையகோன் 
மகன் பிரமன்'! (8, 3. 116. 701 4 710. 648) என்பதனால் விளங்கு 
கிறது, இவர் துறவின்கண் நின்று அறத்தை வலியுறுத்துவது மிக்க 
இன்பந்தருவதொன்று, இப் பாட்டுன்கண், இத் தமிழகம் சேர சோழ 
பாண்டியர் மூவர்க்கும் பொதுமை கருதியது; மூவருள் ஒருவா்; 
ஒவ்வொரு காலத்தில் ஏனையிருவர்க்கும் ௮து பொதுவென்பதை 
மறுத்து, அவரது காட்டைக் காம் சவர்க்து எமது ஒரு மொழி வைத் 
தாண்டதுண்டு ; ஆயினும் அவ்வாறு பொதுமையின்றி ஆண்ட வேர் 
தீரும் வாழ்நாள் கழிய இறந்தனர்; அவர் ஈட்டிய செல்வமும் அவர்க் 
குத் துணையாய்ச் சென்றதில்லை. அவரவர் செய்யும் அறவிசனையே 
மேலுலகத்து இன்பவிளைவிற்கு வித்தாகும்) இவ்வுலக வாழ்வாஇய 
கடலைச் கடந்து மேலுலசமாகிய அக்கரை சேர்தம்கு அறவிசனையே 
தெப்பமாப்த் துணைசெய்யும் ; அதனால் அதசீனை விரைந்து செய்ம்மின் 
என வற்புறுத்தியுள்ளார். 

குன்று தலை மணக்க மலைபிணித் தியாத்தமண் 
பொதுமை சுட்டிய மூவ ர௬லகமும் 

பொதுமை யின்றி யாண்டி௰ னோர்க்கும்



மூலமும் உரையும் ஈட்டை 

மாண்ட வன்றே யாண்டுக டுணையே 

இ வைத்த தன்றே வெறுக்கை வித்தும் 

அறவினை யன்றே விழுத் துணை யத்துணைப் 

புணைகை விட்டோர்க் கரிதே துணையழத் 

தொக்குயிர் வெளவுங் காலை 

இக்கரை நின்றிவர்ந் துக்கரை கொளலே. 

திணை : அது, துறை: மறக்காஞ்சி ;) பெருங்காத்சியுமாம். பிரமர் பாடியது. 

உரை : குன்று தலை மணந்த மலை பிணித்து யாத்த மண் - 

ஒன்றுகளோடு கூடிய மலைகளைக் தன்பாற் பிணிக்துக கட்டி. 

கிற்தம் மண்ணுலக த்தில்; பொதுமை எட்டிய மூவருலகமும் - 

பொதுவெனக் கருதப்பட்ட மூவேக் கருடைய காடு மூனறையும் 

பொ துமையின் றி ஆண்டி 0ஸனோர்க்கும்-பொ துவெனப் போத்றுது 
மக்கே யுரியவெனக கொண்டாண்ட வேக்குருக்கும் ; ஆண்டு 
கள் மாண்டவன்றே - வாழ்காட்கள் கழிந்தன; வெறுக்கை 

துணை வைக்க கன்னு - அவா ஈட்டித்தொகுக்துவை க் க செல்வ 

மும் அவர் செல்லுயிர்க்குத் துணையான ல்லை , விகுதும் அற 

வினையன்ே விழுகச்துணை - அவரவர் செய்யும் அறவினையே 
மறுமைத் துணையாய் இன்பம் தருவகாம்) துணை கொக்கு அழ- 

னுணவர்கள் தம்மிற் கூடி. யழ 7 உயிர் வெளவங்காலை - உயிர் 
கூறுறுவனாற் கவர்ந்து கொள்ளப்படுங காலகுதில் ; இக்கரை 

நின்று இவர்ந்து உக்கரைகொளல்-இவ்வுலகனின்னறும் உயர்ந்து 

வீட்டுலகைப் பெறுதற்கு; அத்துணை புணை - அறவினையாகிய 
துணையே தெப்பமாவது; கைவிட்டோர்க்கு அரிது - அத்துணை 

யைக் கைவிட்டவர்க்கு மேலுலகப்பேறு இல்லையாம் ; எ. று. 

பெருமலைகளின் முடியிலும் அடியிலும் சிறு சிறு குன்றுகள் நிற் 
து பற்றி, “குன்று தலை மணந்தமலை' ' யென்றும், வானில் ஒரு பற்றுக் 
கோடு மின்றி கிலவுலகு சனித்துச் சழலுமிடத்து மலையும் குன்றும் 
நீங்காதவாறு பிணித்துக்கொடு நிற்றலின், “பிணித்து யாத்த மண்”? 
என்றும் கூறினாரென்க. apur, சேர சோழ பாண்டியர். உலகம், 
“சேயோன் மேய மைவரை யுலகமும்*' (தொல். அகத். ௫) என்றும் 
போல, காடென்பதுபட கின்றது. இத்தமிழகம் மூவர்க்கும் பொது 

வென்பது நன்கு விளங்க, “பொதுமை சுட்டிய சாவ ௬லகமும்"! ஏன் 
மூர். “வண்புகழ் கவர் தண்பொழில் வரைப்பு”' (தொல். செய். ௭௮) 
என்று ஆரியர் கூறுவது காண்க. உடம்பின் நீங்குங்கால் உயிரோ 
தொடராமையின், “துணை வைத்ததன்றே வெறுக்கை?” யென்றார். 
அன்றே யென்பதை அசைஙிலையாக்கி, அறவினை செய்தற்கு வெறுக்கை 

துணையே யன்றி அறவினை போலஉயிர்க்குத் துணையாவதில்லை யெனினு 
மமையும்.  இம்மைக்கண் வித்தாய் கின்று மறுமை வீடுபேற் றின்பங் 

களை விளைவித்தலின், வித்தும் அறவினை'' யென்றார். விழுமிய வென் 
பவத்றுள் விழுமியது வீடு பேறாதலின், அரனைப் பெறுதற்குத் துணை



௩௧௪ பூறகானூறு 
யாகும் அறவினை *விழுத்துணை'! யெனப்பட்டது. துணையாதல் எங்க 
னம் என்பார்க்குப்புணயாகிய உவமையில் வைதது “அத்துணைப்புணை'” 
பென்றூர். புணையெனறதற்கேற்ப, இம்மையம்மைகள் “*இக்கரை உக் 
கரை” எனப்பட்டன. அக்கரை யெனின், அது மறுமையாகிய துறக்க 
வுலகாய் மீளவும் பிறத்தற் கேதுவாகலின் அதனின் மேலதரகய வீட். 
டுலகு என்றற்கு உக்கரை யென்றார். ஆண்டிசினோர்க்கும் ஆண்டுகள் 
மாண்ட; வெறுக்கை வைத்ததனறு; விழுத்தணை அறவினையே ; அதி 
துணைப் புண, கைவிட்டோர்க்கு உக்கரைகொளல் அரிது எனக் 

கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 

விளக்கம் : தமிழகம் சேர சோழ பாண்டியர் மூவர்க்கும் பொது 
வென்பது பண்டையோர் கொள்கை, இவருள் யரவரேனும் ஒருவா் 
பொதுமையின்றித் தாமே யாண்ட காலமு முண்டாதலின, “பொது 
மையின்றி யாண்டிசிஜோர்க்கும்'” என்றார். “போகம் வேண்டிப் 
பொதுச்சொல் பொரறுது'' (புற. ௮) பொதுமையின்றி வெண் 
குடை நிழற்றிய ஒருமையோர்”' (புறம். ௧௮௯) என வருதல் காண்க. 
மவந்தர் பொதுமையின்றித் தாமே யாண்ட காலத்தும் சேர சோழ 
பாண்டிய காடுகளின் எல்லை மாறியது இல்லை; சோழன் பாண்டிகாட் 
டைக் கொண்ட போதும், பாண்டியன் சேரழ நாட்டைக் கொண்ட 
பேரதும் பாண்டிராட்டின் பெயரையோ சோழசாட்டின் பெயரையோ 
எல்லைகளையோ மாற்றியது கடையாதென்பதை இடைக்காலப் பல்லவ 
சோழ பாண்டியர் தல்வெட்டுச்கள் கூறுகின்றன.  பிரமனாரென்ற 
பெயர்கொண்டு இவரைப் பார்ப்பனரென்பது பொருநீதாதென்பது 
மேலே காட்டிய கல்வெட்டால் விளங்கும். 

௩௫.2. வான்மீகியார் 

வடமொழியில் இராமாயணம் எழுதிய வான்மீகியார் வேறு. இவர் 
வேறு, தமிழ் ஈல்லிசைச் சான்றோராகய இவர் வடமொழிப் புலவ 
ரான வான்மீட௫ியாரது நூலிற் .பேரீடுபாடு கொண்டிருந்ததனாலோ, 
இவர் தர்தையார்க்கு வடவானமீடுபால் உண்டாகிய அன்பினாலோ 
இவர்க்கு இப் பெயருண்டாயிற்றெனக் கொள்ளலாம். இனி, “இவர் 
பெயர் வானமீகனா ரெனவும் வழங்கப்படுமென்பது “அறுவகைப்பட்ட 

பார்ப்பனப் பக்கமும்' (தொல். புறத். ௨௦) என்பதன் உரைக்கணுள்ள: 
வழக்காற்றேரிவது. வடமொழீயில் வல்ல முனிவர் பெயர்களைப் பண் 
டைத் தமிழாசிரியர் புனைந்து விளங்கினர் என்பது செந்தமிழ்சாட்டு 
நல்லிசைப் புலவர் பெயர்கள் பல கொண்டு தெரியலாம். இணி வட 
மொழியிலுள்ள வானமீடு முனிவர் வழியினர் இவராவரெனறு கருது 
வாருண்டு (தமிழ் வரலாறு, பக். ௨௪௬) என்று திரு ரா, இராகவையங 
கார் அவாகள கூறுவர். இதனால் இப் புறப்பாட்டாகிரியர் காலத்தில் 
வடவர் கூட்டுறவு தமிழகத்தில் நன்கு பரவியிருந்கதென்ப_து தெளிய 
விளங்குகிறது. இவர்க்கு மனையறத்தினும் துறவறம் சிறக்ததென்பது 
கருத்து. அதனை வற்புறுத்துமாற்றுல் இவ் வான்மீகியார் இப் பாட்டி 
னைப் பாடியுள்ளார். இதன்கண் உலகியல் எழுவர் தலைவராக நிலவும் 
செயல்முறைபோல்வது; வையத்து வாழ்வாகய இல்லறத்தையும் தவ 
மாகிய துறவறத்தையும் சீர் தூக்கி கோக்கின், தவத்துக்கு வையம் சிறு 
கடுகளவும் நிகராகாது; அதனால் அறிந்தோர் தவத்தைக் காதலித்து 
வையத்திம் பற்றுவிட்டனர் . திருமகள் பற்றுவிட்டோரை நீங்காள் ;.
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விடாது பற்றிலே யழுக்தியிருப்போரைத் திருமகள். கைவிட்டு நீங்கு 

வள்; ஆதலால் தவமே செயற்பாலதென்று வற்புறுத்தியுள்ளார். 

பருதி சூழ்க தவிப் பயங்கெழு மாகிலம் 

ஒருபக லெழுவ ரெய்தி யற்றே 

வையமுசக் தவமுச் தூக்கிற் றவத்துக் 

கையவி யனைத்து மாற்றா தாகலிற் 

ட கைவிட் டனரே காதல ரதனால் 

விட்டோரை விடாஅ டிருவே 

விடாஅ தோரிவள் விடப்பட் டோரே. 

திண: அது. துறை: மளையறம் துறவறம். வொள்ரீகியார் பாடியது. 

உரை : பருதி சூழ்க த இப் பயங்கெழு மாநிலம் - ஞாயி: 

ரூல் வலமாகச் சுற்றப்படும் இப் பயன் பொருந்திய பெரிய 

நிலவுலகம்; ஒரு பகல் எழுவர் எய்தியற்று - ஒரு காளில் எழு 

வரை க தலைவராகக் கொண்டாற்போலும் தன்மைகது) வைய 

மும் தவமும் தூக்கின் - உலகியலாகிய இல்லற,கிையும் தவ 

வாழ்வாகிய துறவற,த்தையும் சர். தூக்கினால் : தவத்துக்கு ஐயவி 

யனைத்தும் ஆற்றாது - குவத்துக்கு வையம் சிறு கடுகளவும் கேர் 

படா.தாம) ஆகலின் - ஆதலால் ; கா.கலர் சைவிட்டனர் - வீடு 

காதலித்தோர் இல்வாழவிற் பற்றுவிட்டனர் ) இரு விட்டோரை 

விடாள - இருமகள் தன்பாற் பற்றுவிட்டோரை நீங்காள் ; 

இவள் விடப்பட்டோர் - இத இருமகளால் விடப்பட்டோர் ; 

விடார் - இல் வாழவிற் பறறுவிடாது ௮.தனுள் அழுந்து வருக்து' 

our; 6T - ©. 

பருதியாற் சூழ்வரப்பட்டது நிலம் என்றாராயினும் நிலத்தாற் சூழ் 

வரப்பட்டது பருதி யென்பது கருத்தாகக் கொள்க. எழுவர் தலைவரா 

இய வழி, அவர் &ழ் வாழ்வோர்க்கு ஒருகாலும் இன்பமில்லையாம்; இன் 

ப்ம் போலத் தோன்றுவதெல்லாம் துள்பமேயாதலின், “ஒரு பகல் 

எழுவரெய்தியற்று”” என்றார். எழுவர் என்பது பலர் என்னும் பொருள் 

பட நின்றது. இல்வாழ்க்கை உற்ற கோய் பொருது வருந்துதலும் 

உயிர்க்கு உறுகண் செய்தாரை முறையும் மானமுங்கருதி வருத்துதலு 

முடைமையின் தவத்துக்குச் சிறிதுமாற்றுதெனப்பட்டது. தன்பாம்: 

பற்று வைத்தார் கடும் பற்றுள்ளமூடையராய் அறஞ்செய்தலும் இன்ப 

நுகாரதலுமின்றித் திருவுடைமைக் கேதுவாகிய அறப்பயனை யிழத்த 

லின், “விடாதோர் இவள் விடப்பட்டோர்'? என்றார். *இலர்பல ராகிய 

காரணம் நோற்பார், சிலர் பலர் நோலா தவர்''(குறள். ௨௭௦) என்பது 

ஈண்டு ஓப்புநோக்கத்தக்கது. 

விளக்கம் : இந்தப் பாட்டைப் பாடிய ஆரியர் பெயர் வான் 

மீகையாரெனவும் காணப்படுகிறது. வான்மீகையாரென்பது உண் 

மைப் பாடமாயின், இது செந்தமிழ்ச் சான்றோரொருவரது தமிஜியர 

பெயராய் வட வான்மீகியாரோடு தொடர்பு யாதும் இல்லதாம். வாள்
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மீகையார் என்பது மழையினும் மேம்பட வழங்கும் வண்கையுடையவ 

ரென்று பொருள்படும், ஒரு பகலில் பலர் தலைவராகிய வழி அவர் 
தலைமையின் 8ம் எவர்க்கும் எத்துணையும் இன்பமில்லையாம். “£எழுவ 
ரென்றது ஒரு பகலளவைக்குள் இறந்த அரசர் ஒருவர்பின் னொருவராக 
அரசெய்திய எழுவரைக் குறித்தது; எழுவர் ஒரு குடியினரல்லாத 
எழுவரெனினு மமையும்'” என்று திரு. ரா. இராகவையங்கார் கூறுவர். 
தவம், துறவறத்துக்குச் சறர்தமையின், வையம் இல்லறத்துக்குரியதா 
யிற்று, இவ்வாழ்வில் செய்வனவும் தவிர்வனவும் பொருள்மேற் பற் 
அன்றிக் கடனெனச் செப்தவழி, இருமகள் செய்வோனை நீங்காது 
உறைவள் என்பார், “விட்டோரை விடாள் திருவே”' என்றார், Dw 
மகள் தவத்தை விரும்புவளாதலால், தவத்தைக் கைக்கொண்டு வையத் 
தைக் சாதலியாது விட்டாரைத் திருமகள் தவம் பற்றி விரும்பி புறை5 
லால், தவங் கைவிட்டு வையத்தைக் காதலிப்பாரை “இவள் விடப் 
பட்டா”! ரென்றார். இரு--இறைவன் அருட்சத்தியாதலின் பற்றற்ற 

வர் இறையனருளாற் பற்றப்பட்டவரென்பதும், பற்றுவிடாகார் ௮௬ 
னாற் பற்றப்படாது விடப்பட்டவரென்பதும் கருத்தாதல் கொள்க" 
என்று திரு. ரா. இராகவையங்கார் கூறுவர். 

௩௫௯. அந்துவன் மீன் 

அந்துவன் €ரன் என்பவன் ஒரு சிறந்த தமிழ்த் நலைவன். அக்து 
வன் என்பாற்கு மகனாதலின், இக் கீரன் அந்துவன் ரன் எனக் குறிக் 
நப்பெறுகன்றான. நல்லிசைச் சான்றோர் பால் பேரன்புடைய இவன், 
அவர் சொல்வழிநின்று பெரும் பொருள ஈட்டிச்சிறந்த புகழ்கொண்டு 
விளங்கினான். ஆயினும், அவற்கு உலூயெலிற் பெரும்பற்று உண்டா 
யிருந்தது. அவன் வேட்கை பொருளீட்டற்கண் மிக்க ஊற்றமோ 
ருச்சறு,.. அதனை மாற்றி அவன் கருத்தைப் yap பயக்கும் பெருந் 
துறையில் செலுத்தச் சான்றோர் பலர் முயன்றனர். அவருள் காவிட்ட 
னார் அவனை கெருங்கித் தெருட்டற்கு வேண்டும் செவ்வி பெற்றார். 
அப்போது அவர் கூறக் கருதிய அறவுரை இப் பாட்டாய் வெளிவருவ 
தாயிற்று. பெருராடுகளை வென்று கொண்ட முடிவேக்கராயினோரும் 
மூழுவில் மூதுசாட்டையடைந்தார்களேயன்றி சிலைபெற இருர்தாரில்லை. 
நினக்கும் அவ்வாறு ஒரு நாள் வருதல் தப்பாது; இவ்வுலகில் இசையும் 
வசையுமே ஒப்ப நிற்பனவாம். ஆதலால் வசை நீக்கி இசை ஈடுதலும், 
ஒருபாலும் கோடாது மூறை வழங்குதலும், இரவலர்க்குக் களிறும் 
மாவும் தேரும் பிறவும் கொள்ளெனக் கொடுத்தலும் செய்க ; செய்வா 
யாயின், டீ மேலுலகம் புக்க வழியும் நீ எய்தும் புகழ் இவ்வுலகம் உள் 
எளவும் நிலைபெற நகிற்குங்காண் என்று இப்பாட்டின்கண் அறிவுறுத்தி 
யுள்ளார். 

ஆசிரியர் காவிட்டனாரைக் கானட்டரென்றும் ரில எடுகள் குறிக் 
கின்றன. 8, பி, பன்னிரண்டாம் நூற்றுண்டில், காவிட்டன் என்ற 
இப் பெயர் கோயில்பட்டர்களிடையே பயில வழங்கியிருந்ததென்று 
சோழவந்தானுக்கண்மையிலுள்ள தென்கரைக் சஏல்வெட்டுக்கள் கூறு 
கின்றன. “அதிஜயமங்கலத்துக் காவிட்டன் முத்தரீராமபட்டன் ; 
காவிட்டன் வடுகனாதித்தன்'' ($. 1. 1. 70], 4, 99, 294) என வருவது 
காண்க, களவுக் காலத்தில் தலைவி தலைவனைக் காணாப்போதில் எய் 
தும் துன்பத்தைப் “பெருங்கல் காடன் பிரிந்த புலம்பும், 1 ட ata அன்னை அமரா நோச்கமூம், ஞாயிறு குடகடல் சேரும் படர்கூர்
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மாலையுள், அனைத்தும் Ro. Sarg கலியும்'' (அகம். ௩௭௮) ஏன 

வகுத்துக் கூறும் இவரது அகப்பாட்டு இவரது புலமை ,ஈலத்தைக் 

காட்டி இன்புறுத்துகின்றது. 

பாறுபடப் பறைக்க பன்மாறு மருங்கின் 

வேறுபடு குரல வெவ்வாய்க் கூகையொடு 

பிணந்தின் குறுஈரி நிணந்திகழ் பல்ல 

பேஎய் மகளிர் பிணந்தமூஉப் பற்றி 

டு விளரூன் நின்ற வெம்புலான் மெய்யர் 

களரி மருங்கிற் கால்பெயர்த் தாடி 

ஈம விளக்கின் வெருவரப் பேரும் 

சாடுமுன் னினரே நாடுகொண் டோரும் 

நினக்கும் வருதல் வைக லற்றே 

௧௦ வசையு நிற்கு மிசையு நிற்கும் 

அதனால், வசைநீக்கி யிசைவேண்டியும் 

நசைவேண்டாது நன்றுமொழிக்தும் 

நிலவுக்கோட்டுப் பலகளி ற்றொடு 

பொலம்படைய மாமயங்கிட 

கட இழைகளர் நெடுந்தே ரிரவலர்க் கருகாது 

கொள்ளென விடுவை யாயின் வெள்ளென 

் ஆண்டுஙீ பெயர்ந்த பின்னும் 
ஈண்டுநீடு Borage யெய்திய புகழே. 

திணை : அநு. நுறை: பெருங்காக்சி. அந்துவள்மரளைக் காவிட்டஜர் பாடியது. 

"உரை: பானுபடப் பறைநத பல்மாு மருக்கின்-முத்றவும் 
கெட்டுத் தேய்க்தழிந்கத பல முட்கள் கிடக்கின்ற பக்கதஇல் ; 

வேறுபடு குரல - வேறுபட்ட கூரலினையும் ; வெவவாய்க் கூகை 

யொடு - வெவ்விய வாயையுமுடைய கூகையொடு கூடி; பிணக் 

இன் குறுகரி நிணம் இகழ் பல்ல - பிணங்களை கீ இன்னும் குறு 

நரிகள் கசை யொட்டி௰ பற்கணயுடையவாய க் இன்றுகொண் 

ஒருக்க ; பேஎய் மகளிர் பிணம் குழூ௨ப்பற்றி - பேய்ப் பெண்டிர் 

பிணங்கக£ க் தழுவிப பறறிக்கொண்டு) விளர் ஊன இன்ற 

வெம்புலால் மெய்யர் - வெள்ளிய கசையை க இன்ற சனால் வெவ் 

விய புலால் நாறும் மெய்யினையுடையராய் ; களரி மருங்கில் கால் 

பெயர்,த்தாடி - பிணம் வைத்துச் சுடும் களர் நிலத்தில் காலைப் 
பெயர்த்து வைத்துச் கூத்தாடி , ஈம விளக்கின் வெருவரப் 

பேரும் - சுடுகாட்டுக் தீயின்கண் அச்சம்வர நீங்கும்; காடு - 

சுடுகாட்டை ; காடு கொண்டோரும் முன்னினர்' - பெரு நாடு



௬௪௮ புறகானூறு 

sir வென்ற முடிவேக்தரும் சென்றடைந்தனர் ; நினக்கும் 
வைகல் வருகுல் அற்று - நினக்கும் காடு முன்னும் காள் வருகுல் 

அ.திதன்மைக்காம்; வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் - இவ் 

வுல௫ல் ஒருவன் செய் ௪ பழியும் கிலைபெறும் புகழும் நிலைபெறும்; 
அதனால்; வரை நகிஸ்கி இஸல7 வேண்டியும் - பழி கீக்பெ புகழ் 

கிறுவியும் ;) நசை வேண்டாது ஈன்று மொழிக்தும் - கைக. உலி 
பெற்றுக் கோடுதலை விரும்பாது ஈடுவுரையாகிய ௮ற?ம மொழிந் 
தும்) நிலவுக் கோட்டுப் பல களிற்றோடு - விளங்கு தலையுடைய 

கொம்புகளையுடைய பலவாகிய களிறும்; பொலமபடை மர. 

பொறகலனணிக்க குதிரைகளும,; மயங்கிட - கலகது வற்; 

இழைகிளர் கெடுந்தேர்-பொனனிழையணிற் க நெடிய தேர்களை ) 

இரவலர்க்கு அருகாது கொள்ளென விழுவையாயின் - கொள்வீ 

ரரகவென இரவலாக்குக் குறைவறக் கொடுத்துச் செல்ல 

விடுவாயாயின் ; வெளளென . பவளிப்படையாக) நீ ஆண்டுப் 
2 

பெயர்க்க பின்னும - £ மேலுலகததுககுச் சென்ற பினவரும் ; 

நீ எய்திய புகழ - கின் ரகையாலுள தாகும் புகழ; ரண்டு நீடு 

விளங்கும் - இவவுலகில நெடிது கிலைகிற்கும்) எ. று. 

இது யாச்கை நிலையாமை கூறிப் புகழுண்டாக வாரழ்ழலை வற் 
புறுத்தியது, பேணுவாரறற பாட மென்றற்குப்““பாறுபடப்பறைந்த 
பனமாறு மருங்கின்?” என்றார். மாறு, வற்றியுலர்ந்த முட்கள். உயர்த்தி 
யும் தாழ்த்தியும் உருட்டியும் குழறும் கூகையின் குரலை, “வேறுபடு 
குரல்!” என்றார். பிணத்தின் களன் குருழியின்றி வெளுத்திருக்கு 
மாகலின், *'விளரூன்'' எனப்பட்டது. களரி - ஈண்டுப் பிணஞ் சுடும் 

இடம்; களர் நிலமுமாம். பொதுச்சொல் பொருது மைந்து மலிந்து 
பிற நாடுகளைத் தம் ஒரு குடைக்கீழ்க் கொணர்ந்த முடி வேந்தரை, 
நாடு கொண்டோர்”'' என்றார். வைகல், நாள். உலஇயலில் பகலும் 
இரவும் நிலைபெறுமாறுபோல, இசையும் வசையும் நிலைபெறுவ தனால், 
“(இசையும் கிற்கும் வசையும் கிறகும்'' என்றார். வசைக்கேது நகையும் 

இசைக்கேது நன்றுமாதலின், “சை வேண்டாது நன்று மொழிக்து”" 
என்றாரென அறிக, கசை பொருண்்மேனின்று தீரெறியிற் செலுத்து 
வது, வெள்ளெனல் வெளிப்படையாக யாவரும் காண விளங்குதல், 

கூகையொடு குறுகரி பல்லவாய்ப் பேருங் காடு, பேய் மகளிர் பற்றித் 
தின்ற மெய்யராய், ஆடிப் பேருங் காடு என இயையும். சாடு 
கொண்டோரும் காடு முன்னினர்; நினக்கும் அற்று; நிற்கும், கிற்கும்? 
பேண்டியும் மொழிந்தும், விடுவையாயின், வெள்ளொனப் பெயர்ச்ச பின் 
ம், புகழ் நீடு விளங்கும் எனக் கூட்டி. வினைமுடிவு செய்க. 

விளக்சம் : பெருங் காஞ்சியாவது ““மலையோங்கிய urd gs gi, 

நிலையாமை நெறியுரைத்தன்று'” (பு.வெ. மா, ௧02௨) என வரும், 
அர்துவன் ஈரனுக்கு ஆசிரியர் காவிட்டனார். இப்பாட்டால் நிலையா 
மையை வற்புறுத்தி, நிலையாமைசகொண்டு நிலைய தலுடையவற்றைச் 

செய்து கோடல் வேண்டுமெனக் கூறுகின்றார். முதற்கண் நிலையாமை 

காட்டும் முது காட்டின் இயல்பை எடுத்தியம்புவாராய், முதுகாட்டில் 
கூகையும் குறுகரியும் பேய் மகளிரும் இருக்கும் இருப்பை விளக்குகின் 
ர். கூகை குழரு நிற்ப, பிணங்களை ஒருபால் பேய்மகளிரும், ஒருபால்



மூலமழம் உரையும் ௩௧௯ 

குறுரரியும் ஈர்த்து நிணந் ,தின்பதைக் காட்டுகின்றார்; * வேண்டும், 

கதிணத்தை ஆரவுண்ட பேய்மகளிர் சுடுகாட்டில் பிணஞ் சுட்டெரியும் 

கொள்ளிக்கட்டையின் ஒளியை விளக்காகக்கொண்டு கால் பெயர்த் 

தாடிக் கூத்தாடுவரெனவும், அது காண்பார்க்கு அச்சம் தருமெனவும் 

குறிப்பார், “*களரி மருங்கிற் கால்பெயர்த்தாடி, ௪ம் விளக்கின் வெரு 

வரப் பேரும்! என்றார்... களரி யென்றது, சுகொட்டிடத்துப் பிணஞ் 

சுடற்கு அமைத்த மன்றம். இதன்கண் இடக்கும் மரக்கட்டை யெரியுங் 

கால் உண்டாகும் ஒளியை விளக்காகக்கொண்டு களரி மன்றத்தைச் 

சூழ்வர்து கூத்தயரும் என்றுமாம். எனவே, இத்தகைய இடத்துக்கு 

யாவரும் செல்ல விரும்பாரென்பது தேற்றம். ஆயினும், கண்ணுக்கிய 

காட்ச வழங்கும் கடலும் வயலும் காடும் மலையும் பொருந்திய காடு 

களின் வளமும் நலமூமாகிய இவை தமக்கேயுரியவாதல் வேண்டுமென 

விழைந்து கைப்பற்றிக் கொண்ட மூடி யொடு விளங்கும். பெருவேர் நரும் 

முடிவில் இம் முதுகாட்டையே அடைர்ழனரென்பார், “காடு முன்னி 

னரே நாடு கொண்டோரும்'' என்றார். நீ யெய்திய புகழ் ஒன்றே இவ் 

வுலஇல் நீடு விளங்கி நிற்பதென வற்புறுத்துகின்றாரா தலால், அப் 

புகழைப் பயக்கும் கொடையினை, “நிலவுக் கோட்டி...... விடுவையா 

யின்'” என்றார். பப்பட் 
௩௨௬௦.  நந்துமாறன் 

தந் துமாறன் என்பான் பாண்டிவேர்தர் ஆணைவறி நின்ற தலைவர் 

களுள் ஒருவன்) இவன் நல்லொழுக்கமும் சானறோர் உரைக்கும் சால் 

புரைகளிழ் பேரீடுபாடும் உடையவன். மிக்க செல்வத்தால் நற்புகழ் 
கிறுவிச் சிறக்கும் இவனைச் சங்கவருண ரென்னும் நாகரியர் கண்டு 
இவ்வறவுரையை வழங்கியுள்ளார். இதன்கண் சிறு சினமும், பல 

கேள்வியும், நுண்ணுணர்வும் பெருங் கொடையும் பணி மொழியுமாகய 

ஈற்பண்பு நற்செய்கைகளால் பலர்க்குப் பயன்பட வாழ்ந்து இன்பமாக 

அரியல் நடத்திய வேந்தர் மிகச் "ல3ரயாவர்; அங்வாறு வாழ்வதை 

யறியாதவர் பலர்; அவர்தம் செல்வம் நிலைபெற்ற தில்லை; இக்காலத்தும் 

அதன் பண்பு அத்தன்மையாகவே யுளது; அதனால். நீ ஒழுக்கம் குன்றா 
மால், இரவலர் இன்மை இரக் கொடுத்தலைம கைவிடாதொழிக; மேற் 
கூறிய ஓழுக்கக் முறைவின்றித் தாம் உடையது பகுத்துண்டு வாழ்வோ 
Groh ஈமத்தின்கண் எரிவாய்ப்புக்க பின்னும் புகழ் வாய்த்திலர் 
பலர் எனச் சொல்லிக் தெருட்டியுள்ளார். 

சங்கவருணர் என இச் சான்றோர். ஈண்டு வழங்கப்பட்டன 
ராயினும், இவரது இயற்பெயரை காகரையர் என்று உணர் தற்கேற்பச் 

சங்கவருணரெனனும நாகரையர் எனப்படுஇன்றார். இவர் பெயர் 
நாகரிக?ரென்றும் காணப்படுகிறது. சங்கவருணனென்பகுற்கு வளை 
வணன் என்பது தமிழ். இப்பெயர் இங்கே வடமொழியில் மொழி 
பெயர்க்கப்பட்டுளது. வளைவணன் என்றொரு காககாட்டரசன் மணி 
மேகலையிற் காணப்படுஇன்றான். இப் புலவர் பெயரும் காகரையர் எனக் 

கர்ணப்படுவதால், இவர் நாககாட்டிற் பிறந்து தமிழகமடைந்து தமிழ்ப் 
புலமை பெற்றுச் சான்றோராயினரென்று உணரலாம். சோழ வேற் 
தற்குத் திரையைப் பயந்தளித்த பிலிவளைக்குத் தந்தையாகிய வளை 
வண ன முடிவில் துறவுபூண்டு சான்றோனாகித் தமிழகமடைந்து 
சான்றோர். குழுவிடை யிருந்தானென்றும், அக்காலத்தே தந்து 
மாறனைக் கண்டு இப்பாட்டால் நிலையாமையாகிய அறத்தை வற்புறுத்தி



௩௨௨௦ புறகானூறு 

னான் என்றும் கோடற்கு இடமூண்டு. இவர் பாடிய இப் பாட்டொன்று 

தவீர வேறே பாட்டுக்கள் தொகை நூல்களிற் காணப்படவில்லை. 

பெரிதாராச் சிறுசினத்தர் 
சிலசொல்லாற் பலகேள்வியர் 
நுண்ணுணர்வினாற் பெருங்கொடையர் 
கலுழ்கனையாற் றண்டேறலர் 

டு கனிகுய்யாற் கொழுந்துவையா் 
தாழுவந்து தமூ௨டமொழியர் 
பயனுறுப்பப் பலர்க்காற்றி 
எம மாக விந்நில மாண்டோர் 
இலரே பெரும கேளினி மாளும் 

௧௦ பலரே தெய்யவஃ தறியா தோரே 
அன்னோர் செல்வமு மன்னி நில்லா 
இன்னு மற்றதன் பண்பே யதனால் 
நிச்சமு மொழுக்க முட்டிலை பரிசில் 
நச்சுவர நிரப்ப லோம்புபதி யச்சுவரப் 

௪௫ பாறிறை கொண்ட. பயக்தலை மாறுதகக் 

கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் 
வெள்ளி னிறுத்த பின்றைக் கள்ளளொடு 

புல்லகத் திட்ட சில்லவிழ் வல்சி 
புலைய னேவப் புன்மே லமர்ந்துண் 

௨௨ டழல்வாய்ப் புக்க பின்னும் 
பலர்வாய்த் திரா௮ர் பகுத்தண் டோரே. 

திணையும் துறையுமலை. தந்துமாறனைச் சங்கவருணரன்றும் BEDI UE 

பாடியது. 

உரை: பெரிதாராச் சிறு சினத்கர் - மிகைபட வுண்ணாசு 

சிறித சனமுடையவரும் ; ல சொல்லால் பல கேள்வியர் - 

இலவாகய சொற்ககச் சொல்லு தலோடு பல பொருள்ககர்ச 

சான்றோர் சொல்லக் கேட்டலையுடையவரும்; நுண்ணுணர்வினால் 

பெறுங்கொடையர் - நுண்ணுணர்வோடு பெருங்கொடை வழங்கு 
பவரும் ; கலுழ ஈனையால் கண் தேறலார் - கலங்கிய கள்ளோடு 
கண்ணிய கடடெஸிவை யளிப்பவரும் ) கனி கூயயால் கொழுக் 
துவையா-கனிஈ்க காளிகத்தோடு கூடிய கொழுவிய துவையலைப 
பிறாக்களிப்பவரும்) காழுவக்து கம உமொழியர் - எல்லோர்ககும் 

பணிவை விருமபி அவரை வணங்கிய சொல்லால் தழுவிப் பேசும் 
இன்சொல்லயுடையவருமாய் ; பலாக்குப் பயனுறுப்ப ஆற்றி ம 

பலாக்கும் பயனுண்டாகத்தகக செயல்களைச் செய்து ; இக் 

நிலம் ஏமமாக ஆண்டோர் - இக்கிலவுலகம் இன்பகிலைய மாமானு 
ஆண்ட வேந்கர் ; சிலர் - சிலராவர் ; பெரும - பெருமானே,
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இனி கேள் - இப்பொழுது யான் மிசொல்வகைக் கேட்பாயாக ; 

அஃது அறியாதோர் பலர் - அவ்வா அவர் ONT B® BD GOB 

யறியாகவர் பலர்; அன்ஜஞோர் செல்வமும் மன்னி நில்லாது - 
அவ்வறியா தாருடைய செல்வமும் கிலைக்து கில்லாது,. அதன 

பண்பு இன்னும் அற்று - ௮௪ செல்வதன் நிலையாம் பண்பு 
இப்பொழுதும் அவ்வாறேயாம் ) ௮.தனால் கிச்சமும் ஒழுக்கமும் 

மூட்டில் - ௮கலால நாடோறும் கினக்குரிய RYE EBD 

மூன்றாதொழிக ; பரிசில் ஈச்சுவர கிரப்பல் ஓம்புமதி - கின்பால் 
பொருணசசி வருவார் வர அவர்கட்கு வேண்டும் பொருகர 

கிரம்ப ஈல்குதலைப் பாதுகாப்பாயாக ; அ௮ச்சுவாப் பாறு இறை, 

கொண்ட பறக்கலை - கண்டார்க்கு அச்சமுண்டாமாஅு கேடு 

பொருந்திமிருக்கலால் பாழிடமாகிய/) மாறுதக - மாறுபட்ட 

இடத்துக்கு தக; கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் . களளிகள 

ஓங்கியுள்ள பிணஞுசுடு களத்தின்௧ண்; வெள்ளில் கிறுக்கு 
பின்றை - பாடையை கிறு க்இய பின்பு; புல்லகக்துக் கள்ளொடு 
இட்ட சில்லவிழ வலசி - பரபபிய கருப்பைப் புல்லின்மேல் 
கள்ளுடனே படைக்கப்பட்ட சல சோறுகய உணவை ; புலையன் 
எவ-புலையன் உண்ணுமாறு படைக்க ; புல்மேல் அமர்ந் துண்டு - 
கருப்பைப் புல்லின்மேல் இருந்து உண்டு ; அழல்வாய்ப் LSE 
பின்னும் - Bours இயில் வெந்து சாம்பரானது கண்ட 
பின்னும்); பருத்துண்டோர் பலர் வாய்த்திரார் - UG bier 
வாழும் பலருள்ளும பலர் ஒழுச்கங்குன்றா க புகழ் வாய்த்துலா ; 
oT - M © 

பெரிதுண்டல் நோயும், கழிசினம் இமையும் பயத்தலின், *பெரீ 
sre Ag Par gst” என்றும், தெளிக்க அறிவுடைமை தோன்ற, 
“சில சொல்” லுவரென்றும் கூறினார். பல கேள்வியின் பயன் நுண் 
ணுணர்வுடைமை,.நுண் ணுணர்வுடையார்க்குப் பணிவின்கண் உவப்பும் 
பிறரை இன்சொல்லாம் றமீஇக்கோடலும் இயல்பு, பிறர் பிமைபட்ட 
பல சொழ்கள் கூறினும் பொருள் தேர்ந்து தழீஇக்கொள்வரெனினு 
மாம்; * வல்லாராயினும் புறமறைத்துச் சென்றோரைச் சொல்லிக் 
காட்டிச் சோர்வின்றி விளக்கி, ஈல்லிதின் இயக்கும்"! (மலைபடு,௪௮-௮0). 
ஈயனுடைமை தோன்ற, “தாழுவந்து தமூடமொழியர்?! என்றாரென்று 
மாம். பலர்க்கும் உதவும்போது மிச்ச பயன் தீருவனவற்றைத் தேர்ந்து 
உதவுவரென்பார், “பயனுறுப்ப பலர்க் காற்றி?! என்றார். இப்பெற்றி 
யோர் இருப்பு, உலகர்க்கு அரணாய் இன்பத்துக் காக்கமாதலின், “erin 
மாக இஙந்ரிலை மாண்டோர்'' எனல் வேண்டிற்று. ஏமம், இன்பம், 
தெய்ய; அசைநிலை, திகையென்பதே பாடமாயின், பெருக்தகையே 
யென விளியாக்குக. இன்னோர் பெரிய திவமுடையராதலின், ஆண் டோர் சிலராயினர். தவமுடையராதற்கேது கிலையாமை யறிவாகலின், 
அதனை “அஃது!” என்றொழிக்தார். அறியாரது அறியாமைபற்றிச் 
செல்வம் நிலைபெருதென்பார், “அன்னோர் செல்வமும் மன்னி நில்லா!” 
தென்றும், நிலையாமை செல்வதீதுக்கென்றுமுள்ளதோரியல் பென் 
ற்கு “இன்னும் அற்றதன் பண்பே!” யென்றும் கூறிஞர், மூட்டுதல் - 
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குறைதல். அஞ்சுவர வென்பது எதுகை யின்பம் குறித்து வலித்தது. 

ஈமத்தில் எரிவாய் இடுவதன்மூன், பிணத்தைப் பாடையின் நீக்கித் 

தருப்பைப் புள்மேம் இடத்தி, எதி3ர பரப்பப்பட்ட தருப்பையில் 

சோற்றைவைத்துப் புலையன் படைப்பன் என்பது, புல்லகத்திட்ட 

வல்சி புலையனேவப் புன்மேலமர்ச் துண்டென்பதனாற் பெற்றாம். பின்பு, 

போர்ப் புண்படாது கோயுற்றிறந்தாரை வாளாற் போழ்ந்து ஈமத்திடு 

வத பண்டையோர் மரபு. வாய்த்தல், ஒழுக்கங் குன்றாது கொடையாற் 

பெறும் புகழ் வாப்த்தல். பருத்துண்டோர் என்று பாடமாயின், உண்டு 

பருத்தோர் எனத் திருத்திக்கொள்க. உண்டியால் உடல் பருத்தனரே 

யன்றிக் கல்வி கேள்விகளால் உணர்வுபெருகாதோர் என்பதாம். சினத் 

தரும் கேள்வியரும் கொடையரும் தேறலரும் மொழீயருமாகி, இக் 

நிலம் ஏமாமாக ஆண்டோர் சிலர்; பெரும; இனி; கேள்; அஃது அறியா 

தோர் பலர்; அன்னோர் செல்வழும் கில்லா; பண்பு இனனும் அற்று; 

அதனால் மூட்டிலை, நிரப்பல் ஒம்புமதி; பகுத்துண்டோர் பலர் வாய்த்தி 

ரார் எனக் கூட்டி வி*ன முடிவு செய்க, 

விளக்கம் : நிலையாமை யறிந்து இர்நிலமாண்டோராகிய சிலரும், 

அறியாதார் பலருமாகிய இருதிறத்து வேந்தர் செல்வமும் நில்லாது ; 

அதனால் ரீ ஒழுக்கம் மூட்டிலையாய் கிரப்பல் ஓம்புமதி யென்பவர், இவ் 

வுண்மையறிக்து பகுத்துண்பவர் பலரும் செல்வமும் வாழ்வும் சிலை 

பெறப் பெறுவர்போலும் என்னும் ஐயமறுத்தற்குப் “பலர் வாய்ச் 

இரார் பகுத்துண்டோர் ' என்றார். இனி, தாம் உடையது பகுத்துண் 

போருள்ளும் ஓழுக்கமுட்டாது புகழ் வாய்ந்திருந்தவர் லரே; பலர் 

அது வாய்த்திரார் என வுரைப்பினுமமையும். இதற்குப் புகம் என ஒரு 

சொல் வருவித்துக்கொள்சக. 

௩௬௧. கயமஜர் 

அச்சுப்பிரதிகளில் இப் பாட்டைப் பாடின ஆசிரியர் பெயர் காணப் 

படவில்லை, இடைத்த கையெழுத்துப்படியில் இப் பாட்டைப் பாடியவர் 
கயமனரென்று குறிக்கப்பட்டிருந்கது; இடையிற் சிதைந்திரு£க அடி. 

கள் நிறைவுற்றும் இருந்தன; ஆயினும், இதன் இறு ப்பகுறி கிடைக்க 
வில்லை. அதனால் அக்கையெழுத்துப்படியை மேற்கொண்டே ஈண்டு 
உரையும் பிறவும் கூறப்படுகின்றன. இப் பாட்டின்கண் ஆசிரியர் கய 

மனார் செல்வச் சிறப்புமிக்க தலைவனெ நவக் கண்டு நிலையாமையை 
அறிவுறுத்தி கன்னெறி பல எடுத்துரைப்பாராயப்க் கூற்றுவனை நோக்கி, 
**உற்றமே, எங்கள் தலைவன், நின் வரவுக்கு அஞ்சுபவனல்லன்; அவன் 
அக்தணர்க்கு அருங் கலங்களை நீர் பெய்து தந்துள்ளான் ; பலர்க்கும் 
தாயினும் சாலப் பரிந்து அவர் வேண்டுவன பெரிதும் ஈல்யெவன்; தன் 
அருணிலைபாடும் புலவர் பொருகர் முதலாயிஞார்க்குக் களிறும் மாவும் 
கொடுத்தவன்; தன் தாள் பணிந்து அன்பராகின்றவர்க்குப் பகைவர் 

களை வென்று பெற்ற பெருவளங்களைத் தந்தவன் ; பாடினிக்குப் 
பொன்னசிமாலையும் பாணருக்குப் பொற்றாமரையும் அளித்தவன்; 

பொற்கலத்தில் தேறலேந்தி மகளிர் தரவுண்டு மடழ்பவனாயினும், ஒரு 

பொழுதும் யாக்கை செல்வ முதலியவற்றின் நிலையாமை பியல்பை 
மறப்பதிலன், அவற்கு உலக வாழ்வின் நிலையாமை நீ ஜெரறிவித்தல் 

வேண்டா; அவன் யாவையும் முன்பேயறிந்து உணர்வன முழுதும் 
உணர்ந்து கேட்பன தெளியக் கேட்டுச் சிறந்துளான்?' என்று கூறி 

யுள்ளார். ,
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காரெதி ரருமி னுரறிக் கல்லென 
ஆருயிர்க் கலமரு மாராக் கூற்றம் 
நின்வர வஞ்சலன் மாதோ ஈன்பல 

கேள்வி முற்றிய வேள்வி யந்தணர்க் 
இ கருங்கல நீரொடு சிதறிப் பெருந்தகைச் 

தாயி னன்று பலர்க்€த்துத் 

தெருணடை மாகளி றொடுதன் 
அருள்பா டுகர்க்கு ஈன்கருளியும் 

உருணடைப் பஃறே ரொன்னார்க் கொன்றதன் 
௧௦ தாள்சேருகர்க் கனிதஇீத்தும் 

புரிமாலையர் பாடினிக்குப் 
பொலக்தாமரைப் பூம்பாணரொடு 
கலந்தளை இய நீளிருக்கையாற் 
பொறையோடு மலிந்த கற்பின் மானோக்கின் 

-௪இ வில்லென விலங்கிய பருவத்து வல்லென 
நல்கி னாவஞ்சு முள்ளெயிற்று மகளிர் 

அல்கு ராங்கா வசைஇ மெல் லன 

கலங்கலந் தேறல் பொலங்கலத் தேந்தி 
அமிழ்தென மடுப்ப மாச்தி யிகழ்விலன் 

௦ நில்லா வுலகத்து நிலையா மைநீ 
சொல்ல வேண்டா தோன்றன் முந்தறிந்த 
முழுதுணர் கேள்விய னாகலின்......... 

osbmaalacden கமர் பாடியது. 

உரை: கார் ஏதிர் உருமின் உரறி-கார் காலத்திற் ரோன் 

ம் இடி.போல் சட்டெனத் கோன்றி ; கல்லென... ஆருயிரக்கு 
அலமரும் ஆராக் கூற்றம் - நிறைக்க உயிர்களை யுண்டற் 
பொருட்டுத் இரியும் நிரம்பாக் கூற்றமே , கின் வரவு அஞ்சலண் - 

கின் வருகைக்கு அஞ்சுதல் இல்லான் ; ஈன்பல கேள்வி முற்றிய 

வேள்வி யந்தகணார்க்கு - நல்ல பல அரல்களைக் கேட்டு அறிவ 
நிரம்பிய வேளவி செய் கலையுடைய அக்.சணர்களுக்கு/ அருங் 

கலம் நீரொடு ௪ி.தறி - பெறற்கரிய பொற்கலங்களை மீர் வார்த்துக் 

கொடுத்து; பெருந்தகை - பெரிய தகைமையையுடைய ஏம் 

கலைவன்) காயின் ஈன்று பலர்க்கு ஈத்து - காயினும் பெரிய 
அன்புடை பனாய் இரவலர் பலர்க்கும் வேண்டுவன கொடுக்அு ;
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தெருள் ஈடை மா கனிஜொடு - தெறுண்ட சஈடையினையுடைய 
குதிரையும் யானையும்) கன் அருள் பாடுகாக்கு . அருணலம் 
பாடும் பொருகர் முதலாயினார்க்கு ) ஈன்கு அருளியும் - மிகக் 
கொடுத்தும் ; ஒன்னார்க் கொன்ற தன தாள் சேருகர்க்கு உருள 
ஈடைச் தேர் பல இனி இழ்தும் - பகைவரைக் கொன்ற தன 
காளாரண்மையைப பாராட்டிப் பாடும புலவர்கரு உருண்டு 
செல்லும் தேர்கள் பல வுவந் களிகதும் ; புரிமாலையர் பாடினிக்கு- 
பொன்னரிமாலை பெறற்குரிய பாடினிகட்கும் ) Chir on 
தாமரைப் பூம்பாணரொடு - பொன்னார் செய்க காமரைப் 
பூவைப் பெறற்குரிய பாணர்கட்கும்;) கலந்தகாஇய நீள் 
இருசக்கையால் - கும்மிற கலந்து வேண்டுவன ஈல்டி அளவளாவி 
யிருக்கும் நெடிய இருக்கைக்கண்) பொறையொடு  மலிமர்கு 
கற்பின் - பொனறுமைக் குணங்களால் நிறைஙற்கு கற்பினையும ; 
மான் கோக்கின் - மான்போலுங் கண்களையும்; வில்லென 
விலங்கிய புருவத்து - வில்போல் வலந்த புருவ.த்தையும் ; வல் 
லென ஈல்கின் - வல்லென் ஒறு சொல் வழர்கின்,. காவஞ்சும 
மூன்ளெயிற்று மகவிர் - நா அஞ்சு சற்கேதுவாகய முட்போன்ற 
பற்ககாயுமுடைய மகளிர் ; அல்குல் தாங்கா அசைஇ - அல்குலி' 
லணிந்த மேகலையைக் காங்கமாட்டாது தளர்ந்து ; மெல்லென - 
மென்மையாக, someone Camm பெரலங்கலதகு தேத்து - 
கலங்கலாகிய கள்ளைப் பொன்வள்ள த் கேந்தி; அமிழ்தென 
மடுப்ப மாக்து - அமிழதுண்பிப்பாரைப்போல வுண்பிக்க வுண்டும ; 
இகழ்விலன் - நிலையாமை யுணாவை மறப்பதிலன்) கில்லா 
உலககது நிலையாமை நீ சொல்ல வேண்டா - கிலைபேறில்லா க 
உடலகியலின் நிலையாமையியல்பை நீ எடுத்துச் சொல்லவேண்டா ; 
தோன்றல்-எங்கள் தலைவனாகிய அவன் ; முக்குறிக்கு முழுதுணர் 
கேள்வியன்-முன்பே யறிந்து மறவா தொழுகும் உணர த. தழுவன 
வற்றை முற்றவுணர்ந் த கேள்வியறிவுடையன் ; ஆகலின - 
ஆகலால்............ ? விரகினான் - விரகன்கண் 2: எ-று. 

கார்காலத்து மழைமுடுலிற் றோன்றும் இடி எதிர்பாரா வகையில் 
திடீரெனத் தோன்றி முழங்குவதுபோலக் கூற்றுவன் தோன்றி யச் 
சுறுத்தலின் *“சாரெதிர் உருமு!" எடுச்தோதப்பட்டது. oT 6B 06 

உயிர் இரவு பகலென்னாது ஓய்வின்றி யுண்டும் அமையாது மேன் 
மேலும் உண்ட வண்ணமிருத்தவின், “ஆருயிர்க் கலமரும் ஆராக் கூற் 
ம்'' என்றார், கூற்றம்: விளி. வேள்வி செய்தலையுடைய அந்தணர் தாம் 

பெறுவனவற்றை நீர் வார்த்துத் தரப் பெறுவதையே இயல்பாகவுடைய 
ரென்பதுபற்றி, “அருங்கலம் நிரொடு சிதி! யென்றுர். “ஏற்ற பார்ப் 
பார்க்கு ஈர்ங்கை நிறையப், பூவும் பொன்னும் புனல்படச் சொரிந்து '? 
(புறம். ௩௪௭) என்றார் பிறரும். கதியும் சாரியையும் ஈன்கு பயின்ற 
குதிரையின் நடை மிகவும் தெளிவாக இருத்தலின், “தெருணடைமா? 
எனச் சிறப்பிக்கப்பட்டது. தாயினும் றந்த அன்புகொண்டு ஈதலின்,
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பலரென்றது இரவலரை யாயிற்று. தாள் சேருரர் என்றது அருள் 

வேண்டிய வேர்தரையென்றுமாம். பாணரொடு என்புழி மான்றாவது 

நான்காவதன்கண் மயங்கிற்று. பாடினி மாலையும் பாணர் தாமரையும் 

பெறுதலை, வாடா மாலை பாடினி யணியப், பாணன் செள்னிக் கேணி 

பூவா, எரிமரூ டாமரைப் பெருமலர் தயங்க! (புறம். ௩௪௬௪) எனப் 

பிறரும் கூறுதல் காண்க. உரிமை மகளிராதலின், அவருடைய பொறை 

யும் கற்பும் விதந்தோதினார். வல்லென்ற சொற்களை விரைந்து பேசின் 

மேலும் கீழும் உள்ள பற்கள் துன்புறுத்தமென அஞ்சினமை தோன்ற, 

“வூல்லென மல்ன் நாவஞ்சு முள்ளெயிற்றுமகளிர்'' என்றார்; *அமிஜ்து 

பொ.ழிசெக் நாவஞ்ச வந்த, வார்ந்திலங்கு வையெயிற்றுச் சின்மொழி 

யரிவை”" (குறு*. ௧௪) என்று சா.ஏ$முரும் கூறுவது காண்க. அல்குல்£ 

ஆகுபெயர், இகழ்தல், ஈண்டு மறத்தன் மேணின்றது; தன்னுயபிரைக் 

கொள்ள வருஇன்ற நின் கொடுமைபற்றி நின்னை இக.௰ழ்வதிலன் எனினு 

மாம். எல்லாம் பண்டை மன்கறிந்தவனென இகழ்விலன் என்றற்கு 

ஏது கூறுகளில், “*முந்தறிக்மு மூ ;துணர் கேள்வியதைலின்'" என்றுர். 

கூற்றம், பெருந்தகை, தறி, ஈத்து, அருளியும், ஈத்தும், அளைஇய 

இருக்கையில், மடுப்பமாந்தி இகழ்விலன்; அதனால் மின் வரவு அஞ்சலன்; 

f நிலையாமை சொல்லவேண்டா,; தோன்றல் கேள்விய/கைலின் எனக் 

கூட்டி விகாமுடிவு கொள்க. இதன் ஈற்றடியின் முதலிரு சிர்களும் 

சிதைந்து விட்டன. 

விளக்கம்: எத்தனை வலியுடையாராயினும் போரெதிர்ந்தவழி 
அஞ்சாது கின்று பொருது வெல்லும் பேராண்மையுடையவனாதல் 
கண்டு, அவள் அஞ்சுமாறு இடிபோல் உரறிவருமாயினும் கூற்றத்துக்கு 
அஞ்சான் என்பது விளங்குதற்கு, “காரெதிர் உருமின் உரறிக் 
கல்லைன'' வரும் கூற்றம் என்றார்... இனி, எக்காளாயினும் ஒரு நாள் 
கூற்றம் வருவது ஒருதலை யென்றும், அது வருமுன் செய்தற்குரிய ஈல் 
வினை செய்தல் வேண்டுமெனக் கருதி அவற்றைச் செய்துள்ளானென் 
றும், அதனால் அவன்முன் உறறம் அச்சமுண்டாகத் தோன்றி வருதல் 
பயனில் செயலென்றும் கூறுவார், “கூற்றம் கின்வர வஞ்சலன்”' என்றா 
ரென்றுமாம். அந்தணர், அரசர், பாணர், விறலியர் முதலிய பலர்க்கும் 
அவரவர் வரிசையறிந்து ஈல்கிலஜன் எனவே, நிலையாமை யுணர்வு நன்கு 
வாய்த்திருப்பது விளங்கிற்று, கலங்கலந் தேறலை மகளிர் மடுப்ப மாக்தி 
இன்பக் களிப்பில் குழ்இயிரு$ர காலத்தும் மிலையாமைபற்றிய ஈன் 
வுணர்வு அவன் கினைவின்கண் நீங்காது நிலைபெற்றிருந்தது காட்டுவார், 
-இகழ்விலன்'” என்றார். இவ்வாற்றுல் அவற்குக் கூற்றம் போந்து நிலை 
யாமையைச் காட்டுவது மிகையென்னும் குற்றமென்பார், “நில்லா வுல 
கத்து நிலையாமை நீ, சொல்ல வேண்டா! என்றும், இதனை அவன் தன் 
வாழ்க்கையான் மட்டுமன்றிக் சற்றுவல்ல நூலோர் நூல்களைக் கற்றும், 
அவர்பாற் கேட்டும் பேரறிவினனாயிவனென்பார்,  **முழுதுணசி 
கேள்வியன்'' என்றும் கூறிஞர்.



கூஉ௬ Lf DBT YT 

௩௬௨. சிறுவெண்டேரையார் 

இச் சான்றோரைப்பற்றி ஒன்றும் தெரிந்திலது. கயமனாராம் பாடம் 
பெற்றதலைவனே இவரால் இப்பாட்டிம் பாடப்பட்டிருத்தலின், இவரும்: 
சுயமனாரும் ஒருகாலத்தவரென்று அறியலாம். அந்தணர்களே, எங்கள் 
தலைவன் கணங்கொண்ட தானையொடு சென்று பகைவரைத் தாக்குங் 
குரலைக் கேட்பீராக: அருளகாமைையின், இஃது நுங்கள் கான்மறை 
sp குறிக்கப்படுவதன்று; புறத்துறையாகிய பொருளாதலால் 
ஒழுக்கங்கூறும் அறநூல்களில் குறிக்கப்படுவதுமன்று; பார்ப்பார்க்குத் 
தண்ணடை நல்கி, இரவலர்க்குச் சோறளித்துப் பரிசிலர்க்கு ஈன்கலம் 
வீசி, கல்லென்னும் சுற்றம் பெருகெவழித் தாம் றிய இடத்தில் ஒதுங்க 
பிருத்தற்கஞ்சி, உயாரந்தோருலகத்துப் போர்வடுவுற்ற உடம்போடு 
செல்லும் பொருட்டேயாகும்,'' என இப்பாட்டில்கண் போர் 3வேர்தரத 
போர் வேட்கையின் கருத்தை விளக்கியுள்ளார். 

ஞாயிற் மன்ன வாய்மணி மிடைந்த 
மதியுற மார மார்பிற் புரளப் 
பலிபெறு முரசம் பாசறைச் சி&ப்பப் 
பொழிலகம் பரச்த பெருஞ்செய் யாடவர் 

ட செருப்புகள் நெடுக்கும் விசய வெண்கொடி 
அணங்குருத் தன்ன கணங்கொ டானைக் 

கூற்றத் தன்ன மாற்றரு முன்பிற் 
ருக்குரற் கேண்மி னக்த ணாளிர் 
கான்மறைக் குறித்தன் உருளா காமையின் 

௧௦௨ அறங்குறித் தன்று பொருளா குதலின் 
மருடீர்க்து மயக்கொரீஇக் 

கைபெய்தநீர் SL mug 

ஆமிருந்த வடைகல்கிச் 

சோறு கொடுத்து மிகப்பெரிதும் 

௧௫ வீறுசா னன்கலம் வீசின்றும் 

சிறுவெள் ளென்பி னெடுவெண் களரின் 
வாய்வன் காக்கை கூகை3யாடு கூடிப் 

பகலுங் கூவு மகலு ளாங்கட் 

காடுகண் மறைத்த கல்லென் சுற்நமொ 

௨௦ டில்லென் றில்வயிற் பெயர மெல்ல 
இடஞ்சிறி தொ.துங்க லஞ்சி 

உடம்பொடூஞ் சென்மா ருயர்ந்தோர் நாட்டே, 

star: பொதுவியல்; துறை: பெருங்காஜ்சி, அவளைச் சிறுவெண் டேறரயார். 
வாடியது.



மூலமும் உரையும் உள 

உரை: ஞாயிற் றன்ன ஆய்மணி மிடைந்த - ஞாயிறு 

Cure ga இகழும் ஆராய்க்கெடுக்த மணிகள் பதித்த மதி 

யுறழ் ஆரம் மார்பிற் புரள - பிறைமஇபோல் வளைந்து மாலை 

மார்பிற டெக்கசைய) பலிபெறு முரசம் பாசறைச் இலைப்ப - 

பலியூட்டப்பெற்ற முரசு பாசறைக்கண் ஒலிக்க; பொழிலகம் 

பரக்கு பெருஞ்செய் ஆடவர் - பொழிலிடங்களிற் பரந்து கின்ற 

பெரிய மறசசெயலைப் புரியும் வீரர்) செருப்புகன்று எடுககும் 

விசய வெண்கொடி. - போரை விரும்பி யுயர்.ததஇய வெற்றியை 

யுடைய வெண்மையான கெரடியேக்்இய) அணங்கு உருகு. கன்ன 

கணங்கொள் தானை - வருத்தம் செய்யும் தெய்வம உருத்து 

வந்தகாற்போன்ற ூட்டங்கொண்ட காணையிட 3 தயிருந்து!; 

OOS கன்ன மாற்றரு முன்பின் - கூற்றுவளைப்போல் விலக்கு 

குற்கரிய வலியுடனே; தாக்குரல் கேண்மின் - பகைவரைகு 

காக்குகுற்குச் செய்யும் முழக்க தைக் கேட்பீராக) அக் கணானிர் - 

அந்கணர்களே; அருளாகாமையின் கான்மறைக் குறிக. கன்று 

இஃது அருட்செயலன்மையால் நும் கான்மறைக்கண் குறிக்கப் 

படுவதன்று; பொருளாகுதலின் அறம் குறித்தன்று - புறத் 
துறையாயெ பொருள் கூறித்தலின் ஒழுக்கம கூறும் அறநூல் 

களிற் குறிக்கப்படுவதுமன்று; மருள் இர்ந்து மயக்கு ஓரிஇ- 

மருட்கையினின்னும் நீங்கு அம்மருள் காரணமாகத் கோனறும் 

மயக்கக்தையும் போக; சைபெய்கு நீர் கடற்பரப்ப - பார்ப 

பார்க்குக கொடுக்குங்கால் அவர் கையிற் பெய்த கீர் கடலளவும் 
பரந்து செல்லுமாறு; ஆம் இருந்த அடை ஈல்ட- நீர்வளம் 
மிகுந்த மருக நிலத்தார்ககாக் கொடுத்தும்; மிகப் பெரிதும் 

சோறு கொடுத்து - பசித்து வரும் இரவலர்க்கு மிகுதியாகச் 

சோறளித்தும்; விறுசால் நன்கலம் நன்றும் விசி - பரிசிலர்க்குச் 

சிறப்பமைந் க நல்ல அணிகளைப் பெரிதும் கொடுத்தும்; சிறு 

வள் ளென்பின் நெடுவெண் களரின் - சிறு சிறு வெள்ளிய 

எலும்புகள் இடககும் நெடிய வெண்மையான களர் நிலத்தின் 

எண்) வல்வாய்க் சாக்கை கூகையொடு கூடி - வலிய வாயை 

யுடைய காக்கையும் கூகையும் கூடி; பகலும் கூவும் அ௮கலுன 

ஆங்கண் - பகற்போதிலும் வும் அ௮கன்றவிடமாகய அவ 

விடத்து; காடுசண் மறைக்க கல்லென் சுற்றமொடு - சுடுகாட் 

டுண்மை புலனாகா தபடி. செறிந்த கல்லென்ற சுறறக்கார் நிறை 

தலால்; மெல்ல - மெல்லென; இல்வயின் இல்லெனறு பெயர - 
இல்லிட 565 இனி, தமக்கு இடமில்லையென்று ௮. சனின் நீங்கச் 

கருஇயும்; இடஞ் சிற்து ஒதுங்கல் அஞ்சி - நிலவுலகு சிறிதாக 
லால் இனிதியங்குகறகியலாமைக்கு அஞ்சியும், உயர்ந்தோர் 

நாட்டு உடம்பொடுறா செனமார் - வீரத்தால் சிறந்த உயர்ந்தோர் 
உலகிற்குக் தம்முடம்போடே செல்லற்பொருட்டுப் பொரு 

இன்றனர்; எ. று.



௩௨௮ புற்கானூறு 

அந்தணுளிர், தானை தாக்குரல் கேண்மின் நான்மறைக் சூறித் 
தன்று; அறம் குறித்தன்று; இர்ந்து, ஜரீஇ, நல்கி, கொடுத்து; வீசி, 
அஞ்2, உயர்ந்தோர் நாட்டு உடம்பொடுஞ் சென்மார் பொருகன்றன 

ரென ஒரு சொல் வருவித்துக் கூட்டி வினை முடிவுசெய்க. மணியொளிக்கு 

ஞாயிறும், மாலைற்குப் பிறை மதியும் உவமம். போர்க்குர் செல்லும் 

வேந்தர், முதற்கண் மூரசுக்குப் பலியிடுவது மரபு; “Caro Apple 

வேக்தன் கொற்ற முரசம், பெரும்பணக் கொட்டிலுள் அரும்பலி 

யோச்சி?? (பெருங். 1], ௨: ௨௧-௧0) என வருதல் காண்க, அணங்கு 

உருத்தன்ன என்பதற்குத் தெய்வம் வருத்துகற்பொருட்டு உருக் 

கொண்டாற்பேோன் ற என்றுரைப்பினுமமையும். தாக்கு குரல், தாக்குரல் 

என வங்மது; தழங்கு குரல் முரசமென்பது தழங்குரல் முரசம் என 

வருதல் போல, மிக்க வலியும் செல்வமும் இளமையுமாகிய அவற்றை 

திலையுடையவாகக் கருதித் கடும்பற்றுள்ளம் கொள்ளச் செய்யுமாகலின், 

அதற்கேதுவாகிய மருட்சியும் மயக்கமும் தர்க்க ரலன்றிப் பொருட் 

கொடையாற் புகழும், உயிர்க் கொடையாற் நுறக்க வின்பமும் 

எய்தாமைப ற்றி, “மருள் இர்ர்து மயக் கொரீஇ*' என்முர். கல்லென்னும் 

சுற்றம் கடி நிலையாமை யுணர்த்தும் சுடுசாட்டின் உண்மை நினையாத 

வாறு அறிவுக்கண்ணை மறைத்தலின், “காடுகண் மறைத்த கல்லென் 

அகற்றம்!” என்றார். பேராண்மையாலும் A Obs கைவண்மையாலும் 

உண்டாகும் புகழ் உலக முழுவதும் பரவப் பெற்றார்க்கு உறையுளாகிய 

உலூடம் சிறிதாதலின், **இடஞ் சிமிது ஓதுங்கல் AGA யென்றும், 

போரிம் புண்பட்டுப் புகழுண்டாக வீழ்பவர், தம் புகழுடம்போடே 

துறக்கவுலகு புகுவரென்பதனால், **உடம்பொடுஞ் சென்மார் உயர்த் 

தோர் நாட்டே” யென்றும் உரைத்தார்; ஏனைச் சான்றோரும், “நீளிலை 

யெஃக மறுத்த வுடம்பொடு, வாரா வுலகம் புகுக மலான்றோ”' (புறம். 

௩௪௧) என்பது காண்க, உயர்க்தோர், துறக்கவுலகு சென்றுள்ள 

சான்றோர். 
விளக்கம் : மறவர் பலரும் போர்வேட்கை மிகக்கொண்டு காளும் 

போரே விரும்பியும் அதற்கேற்ப மெய்வலி பெருக்கியும் ஒழுகுவது 

கண்ட அந்தணர், இவ்வேட்கைக்குக் காரணமறியுங் கருத்தினராய் 

வரது நிற்ப, ஆரியர், அந்தணாளரே, ஆரம் மார்பிற் புரன, மூரசம் 

பாசறைக்கண் பலைப்பத் தானைவீரர் மாற்றரும் முன்புடனே பகைவர் 

மேற் சென்று தாக்கும் முழக்கத்தைக் கேண்மின் என்று அவர்க்குப் 

போர்ஙிகழ்சிிியைக் காட்டி மறவரது போர்வேட்கை மிகுதியைக் 

கண்ணெ திர காண்பித்தார். கண்ட அந்தணாளருக்கு வியப்புப் பெரி 

தாயிற்று, ஆகவே, ஆரியர், இது நுங்கள் நகான்மறையிலும் அற நூல் 
களிலும் காணப்படாது? இது பொருட்டுறை. நுமக்கு இது வேண்டாத 
தொன்று என்றும், பொருட்பேறுதன்னலங் குறித்ததன். று; பார்ப்பாரை 
யும் ஏனை இரவலரையும் உண்பித்தல் கருதியது என்பார், “கை பெய்த 
நீர் கடல் பரப்ப, ஆம் இருந்த அடை நல்குச் சோறு கொடுத்து மிகப் 
பெரிதும் வீறுசால் நன்கலம் வீசி!'* என்றும் குறிப்பித்தார். இவ்வாறு 
இரப்போர் சுற்றமும் புரப்போர் கொற்றமும் வளர்க்கு முகத்தால் 
தாழம் நிலவுலகு முற்றும் தம் புகழ் பரப்பி, மக்களும் ஓக்கலுமாகிய 
சுற்றம் ரூழ வரழ்வதால், கிலையாமை யுணர்த்தும் முதுகாட்டுண்மை 
மறைச்கப்படுமாயினும், இப் போர்வேட்கை மிக்கு கிற்டமும் சான்றோர் 

அதனால் மறைப்புண்ணாது நிலையாமை நிலவும் நெஞ்ரினராம், இனித் 

தாம் உழையும் இல்லம் நிலைத்த இன்பந்தரும் நிலையமாகாதென 
வுணர்க்து அதனின் நீங்கும் கருத்தாலும், இர் நிலவுலகு முழுதும் தம்
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யுகம் பரவி விழுங்கனமையின் இணி அது செண்று. பரவுதற்கு இடக் 
தேடுங் கருத்தாலும் உயர்ந்தோர் உறையும் து.றக்கவுலகு செல்லும் 
கருத்தினராயினர். ௮து போர்ப்புண்பட்டு வீழுமா ற்றால் பெறக்கடவ 
தாகலின், “உடம்பொடுஞ் சென்மார்!” என்றும், அது குறித்துப் போர் 
வேட்கை மிகுவாராயினரரன்றும் கூறினாராயிற்று. 

௩.௬௩. இயாதிச் சிறுவெண்டேரையார் 

மூன்பு கண்ட சிறுவெண்டேரையாரின் வேறுபடுத்த இவர் 
ஐயாதிச் சீறுவெண்டேரையாரெனப்படுஇன்றனர்.. ஐயாதி யென்பது 
இவரதார். இரந்த ஐயாதி யென்பதுவே இடைக்காலத்தே ஐயாறு 
பிம்ீருவேன வெண்ணுகுற்கும் இடர்தருகின்றது. கொண்டை 
காட்டிற் சலவாறு என்னு மர் சலவாதியென வழங்குவது காண்க. 
கேரையார். என்னும் பெயர் பிற்காலத்தும் வழக்கிலிருந்துள.து. 
தேரையார் என்றொரு சான்றோர், பதார்த்தகுண சிர் தாமணி யென்னும் 
நாலை யெழுதியுள்ளார். ஆதி யென்னும் பெயரால், ஆதியூர் (க. 1௩. 
24௦.778 ௦1 1933) என்றும், ஆதிகுடு. (க... 149. 105 ஒலி 1920) என்றும் 
கர்கள் பல இருந்திருசின்றன. இவரும் வேக்தனை கோக்க, இக் 
நிலவுலகில் உடை. வேல் மரத்தின் சிரிய இலையளவு இடமூம் பிறர்கச் 
கின்றிச் தாமே யாண்ட வேந்தர் பலர் இருந்தனர். முடிவில் தும் 
காட்டைப் பிறர் கொள்ள அவர் இறக்தனர்; அதனால் *-இறவாது 
நின்றோர் ஒருவருமில்லை; இறத்தல் உண்மை; பொய்யன்று; இன்ன 
காளாகிய இறக்கும் காள் வருமுன்னே ரீ இவ்வுலஇயலைத் துறந்து நினக் 
கூறிய நல்வினையாகிய$தவத்தைச் செய்வாயாக!" என இப்பாட்டின்கண் 
அதிஷறுத்இயுள்ளார். 

இருங்கட லுடுத்தவிப் பெருங்கண் மாநிலம் 
உடையிலை கடுவண இடைபிறர்க் இன்றித் 
தாமேயாண்ட வேமங் காவலர் 
இடுதிரை மணலினும் பலரே சுடுபிணக் 

௫ காடுபதி யாகப் போத் தத்தம் 
» காடு பிறர்கொளச் சென்றுமாய்ந் தனரே 

அதனால், நீயுங் கேண்மஇ யத்தை வீயா 
ஆடம்பொடு நின்ற வுயிரு மில்லை 
மடங்க லுண்மை மாயமோ வன்றே 

௪௦ கள்ளி யேய்ந்த முள்ளியம் புறங்காட்டு 
வெள்ளில் போகிய வியலு ளாங்கண் 
உப்பிலா ௮ வவிப்புழுக்கல் 

கைக்கொண்டு பிறக்குநோக்கா 

திமிபிறப்பினோ னீயப்பெற்று 
+B நிலங்கல னாக விலங்குபலி மிசையும் 

இன்னா வைகல் வாரா முன்னே
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செய்க்ரீ முன்னிய வினையே 

முந்நீர் வரைப்பக முழுதுடன் இறந்தே. 

தினையும் துறையு மவை...... ஐயாதிச் சிறுவெண்டேரையார் பாடியது. 

உரை : இருங்கடல் உடுத்த இப் பெருங்கண் மாநிலம் - 

கரிய கடல் சூழந்த இப் பெரிய இட ததையுடைய நிலவுலகத)க; 

நடுவணது உடைஇலை இடை பிறர்க்கு இன்றி - நடுவே உடை 

வெலமர.த்இன் இலையளவாகிய இடமும் பிறர்க்கு இல்லையாக; 

தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் - தாமே தமக்குரியதாக முழுது 

மாண்ட இன்பக் காவலரான வேந்தர்; இரையிடு மணலினும 

பலர் - கடற்நிரைகள் கொழித்தொதுக்கும் ண்மணலினும் 

பலராவர்; ௬டு பிணக்காடு பதியாக - பிணளு சுடும் ௬டுி 

காட்டைத் தமக்கு முடிவிடமாக; போட - சென்று சேர்ந்து; 

தத்தம் காடு பிறர்கொள - குத் தமக்குரிய காட்டை மற்றவர் 

கொள்ள; சென்ன மாய்ந் தனர் - இறந்து போயினார்; <5] BOO} 

நீயும் கேண்மதி - நீயும் கேட்பாயாக) வியாது உடம்பொடு 

நின்ற உயிரும் இல்லை - இறவாமல் உடம்போடே எனறும் 

இருக்சுவர் யாரும் இல்லை; மடங்கல் உண்மை - இறப்பு உளது; 

மாயம் அன்னு - பொய்யன்று; கள்ளி russ முள்ளியம் புறங் 

ச௱ட்டு - கள்ளிகள் பரந்து மூடிய முட்செடிகள் நிறைந்த முது 

காட்டின்; வெள்ளில் போகிய வியலுள் ஆங்கண்-வெள்ளிடையே 

யோங்யெே அகன்ற இட,க்இன்சண்; உப்பிலா அவிப் புழுக்கல் - 

உப்பின்றி வேகவைத்து சோற்றை; கைக்கொண்டு பிறக்கு 

நோக்காது - கையிற்கொண்டு பின்புறம் பாராது; இழி பிறப்பி 

னேன் ஈயப் பெற்று - இழிசினனாகிய புலையன். கொடுக்கப 

பெற்று; நிலம் கலனாக விலங்கு பலி மிரையும் - நில, தையே 

உண்கலமாகக் கொண்டுவைகத்து வேண்டாத பலியுணவை யேறி 

சூம்) இன்னா வைகல் வாராமுன் - துன்பம் பொருந்திய இறு 

நாள் வருமுன்பே; முக்கீர் வரைப்பகம் முழுதுடன் துறந்து - 

கடல் சூழக்கு நிலவுலக வாழ்வைப் பற்றற த் துறக்க; நீ முன்னிய 

வினைசெய் - ரீ கருதிய தவமாகிய கல்வினையைச் செய்வாயாக; 

eT - Mi. 

இருமை, கருமை. பெருமை-பரப்பு, உடையிலை மிகச் சிறியது? 

“இிறியிலை யுடை'' (புறம். ௩௨௪) என்பது காண்க. சாடாளும் வேந்தர் 

இறப்பின், அவர் காட்டரசை அவர் தம் மக்களே பெறினும் அவரைப் 

“பிறர்” என்றார், இறக்குங்கால் உயிர்த் துணையாக வாராமைபற்றி. 

தோன்றிய வுடம்பு வளர்ந்து முதிர்ந்து மீள மடங்கிச் சென்று 
ஐடுங்குதற்டெனாதலின் சாக்காடு மடங்கலெனப்பட்டது. தான் 
கொள்ளக் கருதிய உயிரைக் கொண்டன்றி மீளாமைபற்றிக் கூற்று 
மடங்கலெனப்பட்டதெனினுமமையும். சுடுகாட்டில் ஈமத்தில் இடுமூன்,



மூலமும் உரையும் கூ௩௪ 

புலையன் உப்பில்லாச் சோறட்டு நிலத்தில் வைத்துப் படைத்ததும், 
அதனை யவன் கையிலேந்திப் படைக்குங்கால் பின்புறம் பாராமல் 
படைக்கும் முறைமையும் ஈமத்திற் பண்டையோர் செய்த சடங்குகள். 
முன்னிய வினையாவது மீளவும் வேந்தர் குடியிற்றோன்றி அரசவின்பம் 
துப்க்கவேண்டுமென்பது / இன்றேல், பிறவா வாழ்க்கை பெற்று 
உயர்ந்தோருலகத்து உலவாப் பேரின்பம் நுகர் தல்வேண்டு மென்பது ; 
இவ் வினக்கு முன்னே செயற்பாலது தவமென்றும், அதற்கு உரு 
துறவென்றும் அறிக. காவலர் பலர் மாய்ந்தனர்; அதனால் கேண்மதி; 
உயிரும் இல்லை; உண்மை, மாயமன்று; வாரா முன்னே துறந்து நீ 
முன்னிய வினையைச் செய் என்று கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 
யாம்கையும் செல்வமும் நிலையாமை கூறித் துறவுபூண்டு தவஞ்செய்யு 
மாறு வலியுறுத்தவாறு, 

விளக்கம் : ““மாற்றருங் கூற்றம் சாற்றிய பெருமையும்'” (தொல். 
புறத். கக)என்ற சூத்திரத்து 'மரற்றருங் கூற்றம் சாற்றிய பெருமை”! 
என்பதற்கு இதனைக் காட்டுவார் இளம்பூரணர். இனி, ஆசிரியர் 
பேராகிரியர் இப் பாட்டை வாயுறை வாழ்த்துக்கு எடுத்துக்காட்டுவர். 
இந்த மாகிலம் ஏனையோர்க்கும் உரியதாகலின பொதுவெனச் கருதாது 
தமக்கே உரித்தாகக் கருதி வென்று தாமே நிலவுலஇற்கு வேந்த 
ரென்னுமாறு ஆட்சி செலுத்திய பெரு வேகச்தரும் பின்னர் இறக் 
தொழிந்தனர்; அகவே, ஏனை எளியோர் இறப்பது சொல்ல வேண்டா. 
எனவே, எத்திறத்2தாரும் இறத்தல் ஓருசலையாம் என்பார், * வீயாது 
உடம்பொடு நினற உயிரு மில்லை'' யென்றார். இறக்கும் நாளில் நிகழும் 
கிசழ்ச்சககள் இனபந்தாராவாகலின், அவை நிகழும் காளை, **இனனா 

வைகல்'' எனக் குறிக்கின்றார், இன்னாுமையை விளக்குதல் வேண்டி, 
புறங்காட்டு வியலுளாங்கண், இழிபிறப்பினோன் உப்பிலா அவிப் 
புழூக்கலை நிலங்கலனாக வைத்துப் படைத்தலை எடுத்தோதினார். இறத் 
தறி்குரிய வைகல் நெருக்குஙககால் சொல்லும் செயலும் கை கூடாது 
போதலின், மூன்னிய வினை செய்யப்படாவென்பார், “இன்னா வைகல் 
வாரா முன்னே செய்க்நீ மூன்னிய வினை”? யென்றார். நினைத்த நினைவைச் 
செயற்படுத்தற்குரிய வாயும் உடம்புமாகிய கருவிகள் பயன்படாது 
கெடுதலின, இறக்கும் காள் “இன்னா வைகல்'” எனப்படுவது இடல்பு. 
மாறிப் பிறப்பதாயின் வேந்தர் குடியிற் பிறத்தலையே வேந்தர் வேண்டு 
வை, “மன்பதை காக்கும் நீள் கூடிச் சிற, சதென்புலங் காவலி 
ஸஞோரீஇப் பிறர், வன்புலங் காவலின் மாறியான் பிறக்கே'' (புறம். 
ae) என வருதல் கண்டு கொள்க. 

௩௬௪. ககைக்கோழியார் 

பேரார்தையைக் கூகைக்கோழி யென்று சிறப்பித்துரைத்த ஈயம் 
கண்டு சான்றோர் இவரைக் கூகைக்கோழியார் என வழங்கினர். 
இதல் இவரது இயற்பெயர் மறைந்துபோயிற்று. இவரைப்போல 
ஆசிரியர் பரணரும், பசும்பூண் பான்டி யனுடைய தானைத் தலைவனான 
அழிகள் என்பான் களிரொடு பொருது வீழ்ச்த வாகைப் பறக்தலையை 
“கூகைக் கோழி வாகைப் பறந்தலை'' (குறுர், ௩௧௩)யெனச் இறப்பித் 
துரைத்தது இக் கூகைக்கோழியார் வழங்கக் காட்டிய இத் தொடரை 
ஈல்லிஸைச் சான்றோர் விரும்பி யேற்றுக் கொண்டாரென்பதை வலி 
யுறுத்துகிறது. இதனால் இவர் பண்டைச் சான்றோரால் நன்கு மதித்துப்
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போற்றும் பெருமை பெற்றவரென அறியலாம். ஐயாதிச் று 

வெண்டேரையார். பாடிய தலைவனையே இவரும் பாடியிருத்தவின், 

இரு௨ரும் ஒரு காலத்தவரென்பது தெளிவு, இப் பாட்டின்கண், போர் 

வேட்கை கொண்டு காளும் அதனையே செய்து சிறந்த வேந்த 

னொருவனைக் கண்டு, “வேந்தே பாணற்குத் தாமரையும் விறலிக்கு 

மாலையும் தந்து அவரும் பிறருமாகிய சுற்றம் சூழ விருந்து ஆட்டுக் 

கறியும் கள்ளும் உண்டு, இரவலரை இவ்வாறே யுண்பித்து மகழ்வோ 

மாக; முதுமரப் பொர்திலிருக்து கூகைக்கோழி கூவும் இகொட்டை 

பாம் அடைவோமாயின், இல் வுண்டாட்டினைப் பெறுவது அரிது'' என 

அறிவுறுத்தியுள்ளார். 
வாடா மாலை பாடினி யணியப் 

பாணன் சென்னிக கேணி பூவா 

எரிமரு டாமரைப் பெருமலா தயங்க 

மைவிடை யிரும்போத்துச் செந்தீச் சேர்த்திக் 

QO su சனிக்த கண்ணகன் கொழுங்குறை 

ஈறவுண் செவ்வாய் நாத்திறம் பெயர்ப்ப 

உண்டுக் இன்று மிரப்போர்க Bib gio 

மஇிழ்கம் வம்மோ மறட்போ ரோயே 
அரிய வாகலு முரிய பெரும 

௧௦ நிலம்பக வீழ்த்த வலங்கற் பல்வேர் 

முதுமரப் பொத்திற் கதுமென வியம்பும் 

கூகைக் கோழி யானாத் 
தாழிய பெருங்கா டெய்திய ஞான்றே. 

திணையும் துறையு மலை. அவளைக் கூகைக்கோறியார் பாடியது. 

உரை: பாடினி வாடா மாலை யணிய - பாண்மகளாகிய 

பாடினி பொன்மாலை யணியவும ; பாணன் சென்னிக் கேணி 

பூவா எரிமருள் தாமரைப் பெருமலர் தயங்க - பாணன் கன 

சென்னியின்கண். நீர்கிலையிற் பூவாக எரிபோலும பெரி.ப 

பொற்றாமரைப் பூவணிந்து விளங்கவும் ; மைவிடை இரும 

போத்து - கரிய ஆட்டுக்கடொயை வீழ்த்து; செந் தச சேர் துதி - 

௮.கன் ஊனைத் தியிலிட்டுச சட்டு) காயம் கனிந்த கண்ணகன 

கொழுங்குறை - சாயம் பெய்கட்ட இடமகன்ற கொழுவிய 

ஊனுணவை, ஈறவுண் செவ்வாய் நாத்திறம் 0 யா்ப்பத் இன்றும் 

உண்டும் - கள்ளுண்ணும் இவர் த வாயிலிட்டு நாவானது இரு 

மருங்கும் புரட்டிக்கொடுக்கத் இன்னும் உண்டும்; இரப்போரக்கா 

ஈங்க்தும் - இரவலரை யுண்பித்தும் ; மகழகம் வம்மோ - மகிழ 

வோம் வருவாயாக) மறப் போரோய் - மறம் பொருந்திய 

போரைச் செய்பவனே ; கிலம்பக வீழ்க த அலங்கல் பல்வே - 

நிலம் பிளவுபடக் ழே சென்ற அசைகின்ற பலவாகிய வேர்கள் 

யுடைய; முதுமரப் பொத்தின் - முதுமரத்தின் பொந்துகளி 

லிரும்து; கதுமென இயம்பும் கூகைக்கோழி ஆனா - கதுமெனக்
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கூவும பேராற்கைகள் நீங்காக; தாழிய பெரும் காடெய்திய 
ஞான்று - தாழிகணையுடைய சடுகாட்டையடைந்தபோது ; 

பெரும - பெருமானே ; அரியவாகலும் உரிய - இவைகள் 

உண்ணப்படாவாம் ; எ. று, 

பொன்னாற் செய்த தாமரைப் பூவுக்குக் கேணி பூவாத் தாமரைப் 
பெருமலர் என்றது வெளிப்படை. எரிமருள் தாமரை யென்பது இனம் 
பற்றி வந்தது. மைவிடை யிரும் போத்து - ஆட்டுக்கெடாய். காயம் - 
உறைப்பு, இயிற் சுட்ட வனை வாயிம்பெய்து நாப்புடை பெயர்ப்ப இரு 
மருங்கினும் மென்று இன்னும் செயலை, “காழிற் சட்ட கோமூன் 
கொழுங் குறை, ஊழி னூழீன் வாப்வெய்தொற்றி”” (பொருந, ௧0௦௫-௬) 
என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க. தாமே தமியருண் டவினும் இரவலர்க் 
கித்துண்ணப் பிறக்கும் இன்பம் பெரிதாகலின், “*இரப்போர்க் இயர் 
தம்!' என்றார். முதுகாட்டில் உள்ள மரங்களில் முதியவற்றிற் பொந்து 
கள் உளவாதல் பற்றி “(முதுமரப் பொத்து'' எனல் வேண்டி௰்று. அப் 
பொந்துகளில் பேரார்தையும் கோட்டானும் வாழ்தல் கண்கூடு, கூகை 
கூவுதலைப் பிறரும், “பொத்தவரையுட் போழ்வாய்க் கூகை, சுட்டுக் 
குவியெனச் செத்தோர்ப் பயிரும், கள்ளியம் பறந்தலை”? (புறம், ௨௪௦) 
என்று கூறுவர். தாஹி, ஈண்டுப்பிணங்களைக் கவிக்கும் தாரி; இவற்றை 
இக்காலத்தார் முதுமக்கள் தாழி யென்ப. மறப் போரோய், பெரும, 
மகிழ்கம் வம்மோ ; பெருங் காடெப்திய ஞான்று, அரியவாகலுமுரிய 
என்று கூட்டி வினைமுடுவு செய்க. எய்து ஞான்றெனற்பாலதனை எய் 
தியவென இறந்த காலத்திற் கூறியது விரைவுச் குறிப்பு ஏன அறிக. 

விளக்கம் : நாளும் போருடற்றலும் பொருளிட்டலும் மேம் 
கொண்டு நிலவும் தானைத் தலைவன் ஒருவனைக் கண்டு அவன் கருத்தில் 
யாக்கை: சிலையாமையையும், அது நின்றவழிச் செய்தம்குரியனவும் கூறி 
ஈன்னெறிப்படுத்தும் கூகைக்கோழியார். செய்தற்குரியது இதுவென 
முதற்கண் கூறலுற்று, பாடினிக்குப் பொன்னரி மாலையும், பாணர்க்குப் 
பொற்றாமரையும் ஈல்குக என்பார், பாடினி அணிய”! என்றும், 
“பாணன் சென்னித் தாமரைப் பெருமலர் தயங்க?” என்றும் கூறினார். 
பின்பு இன்றற்குரிய வனும் உண்டற்குரிய நறவும் இரப்போரும்சுற்றத் 
தாரும் தின்றும் உண்டும் மகழ்ச்சியுற அவரோ Greer ery pre 
என்பார், “உண்டுர் தின்றும் இரப்போர்க் இய்ந்தும் ம௫ிம்சம் வம்மேர!! 
என்றார். எற் காளேலும் மு துகாடடைதல் ஒருகலையாதலால் :*பெருங் 
காடெய்திய ஞான்று” என்றும், ஈத்துவக்கும் இன்பம் இறந்தபின் எப் 
அம் துறக்கவுலகில் இல்லை யென்ற கு ““அரியவாகலும் உரிய?” என் 
னும் கூறினார். உம்மை இசை கிறை. “சவாரும் கொள்வாரும் இல்லாத 
வானத்து வாழ்வாரே வன்க ணவர்!? (குறள் ; ௧௦௫௮. பரி. மேற்.) 
என்று சான்றோர் கூறுதல் காண்க, பெருங்காடென்பதன் பொதுமை 
கீக்கத், “தாழிய'' வெனச் ஈறப்பித்தார். 

  

௩௬௫. மார்க்கண்டேயர் 

காஞ்சி பாடிய புலவருள் இம் மார்க்கண்டேயனாரும் ஒருவர், கிலை 
யாமை யுணர்வால் தவம் பூண்டு வாழும் அறவோர் வரிசையுள் நிற்கும் இச் சான்றோர், இப் பாட்டின்கண். விசும்பு மூகமாக இரு ஈடரும் கண் 
களாகக்கொண்ட நிலமாகிய மகள், மேன்னோராகிய வேந்தர் பலர்



௩௩௪ புறநானூறு 

மறையவும் யான் மறையாது உள்ளேனே என அமும் நிலையும் உண் 

டென அறிந்தோர் கூறுவர் என்று கிலையாமைப் பண்பை இனிமை 

பூறக் கூறுகின்றார். மரர்க்கண்டேயஞரைப்பற்றிய குறிப்பொன்றும் 

இடைத்திலது. இவர் பெயர் மாக்கடையனாரென்றும் பாட வேறுபாடு 

காணப்படுகிறது. 

மயங்இருங் கருவிய விசும்புமுக னாக 

இயங்கெ விருசடர் கண்ணெனப் பெயரிய 

வளியிடை வழங்கா வழக்கரு நீத்தம் 

வயிரக் குறட்டின் வயங்குமணி யாரத்துப் 

டு பொன்னம் இகிரி முன்சமத் துருட்டிப் 

டொருரர்க் காணாச் செருமிகு முன்பின் 

முன்னோர் செல்லவுஞ் செல்லா தின்னும் 

விலைஈலப் பெண்டிரிற் பலர்மீக் கூற 

உள்ளேன் வாழியர் யானெனப் பன்மாண் 

௪௦ நிலமக ளழமுத காஞ்சியும் 

உண்டென வுரைப்பரா லுணர்ந்திசி னோ. 

நிண : காத்சி) துறை: பருங்காஞ்சி. மார்க்கண்டேயஜர் பாடியது, 

உரை : மயங்கு இருங் கருவிய விசும்பு முகனாக - கும்மி 

கலந்த மழை மின் மூதலியவற்றின. தொழுதியையுடைய 

விசம்பை முகமாகவும், இயங்கிய இருசுடர் கண்ணென - விசம் 

பின்கண் இயக்கும் ஞாயிறும இங்களுமாகிய சுடர் இரண்டை 

யும் கண்களாகக்கொண்ட ) பன்மசண் கிலமகள-பலவகையாலும் 

மாண்புற்ற நிலமாகிய மகள்; பெயரிய வளியிடை வழங்கா 

வழக்கரு நீத்தம் - இடம்விட்டுப் பெயர் தலையுடைய காற்று 

இயங்காக இடமாகிய எவ்வுமிறும் செல்லு கற்கரிய விகம்பைச் 

கடக்து; வயிரக் குறட்டின் வயங்குமணியார த்து - வயிரத்தாற் 

செய்யப்பட்ட குறட்டின்௧ண் செறிந்து விளங்குனெற மணி 

களாலாகய ஆர்க்காலையுடைய j பொன்னக் இ௫ரி முன் சமகு 

துருட்டி-பொன்னாற் செய்யப்பட்ட ஆழிப்படையைப போரின் 

மூன்னே கின்று செலுத்தி; பொருரர்க் காணா - பசைவரை 

யழி,த்து மேலே வாக்கடவ பகைவர் வரபபெருமையால் ; செரு 

மிரு முன்பின் - போர்க்கண் மேம்பட்ட வலியினையுடைய 7 

முன்னோர் செல்லவும் செல்லாது-முன்னுள்ளோராகயெ வேந்தர் 

விண்ணுலகு செல்லக் கண்டுவைத்தும் உடன் செல்லாது ; விலை 

நலப் பெண்டிரின் - தம் நலத்தைப் பிறர்க்கு விற்கும் மகளி 

போல ; பலர் மிக்கூற-பலர் என் நலக்தைப பாராட்டிப் புகழ; 

யான் இன்னும் உள்ளேன் வாழியர் - யான் இப்பொழுதும் கிலை 

யாக இருக்கின்றேன், யான் வாழக; என - என்று) அழுத



மூலமும் உரையும் TAG 

காளியும் உண்டென - புலம்பிய காளுசியும் உண்டென்று ; 
உணர்க இகஷோர் உரைப்பர் - அறிவுடையோர் கூறுவர்) எ. று. 

விசும்பு மூகதை, சுடர்கண்ணாகக்கொண்ட நிலமகள் மூன்னோர் 
செல்லவும் செல்லாது விலைலப் பெண்டிரின் பலர் மீக்கூற யான் உள் 
ளேன் வாியர் என ௮10த காஞ்சியும் உண்டென உணர்க திஎனோர் 
உரைப்பர் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. கில மண்டிலமும், நீர் 
மண்டிலமூம், இ மண்டிலமும், வளி மண்டிலழும் கடந்து கற்கும் 
விசும்பு நீத்த மெனப்பட்ட து. நில முகுலாகிய மண்டிலங்களை நீத்து 
கிற்பது நீத்தமாயிற்று ; இதன்கண் வளி வழங்கு தலின்மையின், வளி 
Go வழங்கா வழக்கரு நீத்தமெனப்படுவதாயிற்று; குறடு, இரஇரியின் 
கடுவிடமாகிய குடம். அசணச் சுற்றி ஆர்க்கால் செழிந்இருப்பது 
கொண்டு, இதனை “ஆர் சூழ்குறடு'' (புறம், ௨௮௩) என்று சான்ஜோர் 
வறங்குப. ஆர், ஆரம் என வற்றது, இஇரி, அமிப்படை பொன்னு 
லாகிய இ௫ரியாதலின், வயிரமணியா ற் குறடும் ஏனை மணிகளால் ஆர 
மும் அமைக்கப்பெற்றன் வென்றறிக. விலைமகளிர் பொருளுடையரர் 
பாற் சோவதுபோல, நிலமகள் வலியும் சூம்ச்சியும/டைய வேர்தர்பால் 
தீங்குதலின் *விலைகலப் பெண்டிரின்!” என்றார். வாழியர் : எதிர்மறைக் 
குறிப்பு மொழி, பொறைக் கெல்லையாகிய நிலமகளும் கிலையாமை 
யுணர்ர்து பொறாது அழுதனளெனின் நாம் அதனை மூன்னுணர்த்து 
துறத்தலே Fl g என்பது கருத்து. 

விளக்கம்: வளி மண்டிலம் சூழவிருப்பது ஞாலமாதலின், அத 
னைக் கடந்து நிற்கும் விசம்பை ரீத்தமென்றாரென அறிதல்வேண்டும் ; திருவள்ளுவரும், ஞாலத்தை “வளிவழங்கு மல்லன்மா ஞாலம்" (குறள் 
௨௪௫) என்பது காண்க, “விசும்பு நீத்தம்! (புறம். ௩௭௭௬) என்பதும் 
இக்கருத்தே பற்றி வந்தது. *நிலனேந்திய விசும்பும்?! (புறம். ௨) என நிலத்துக்கு மேலெல்லை கூறி, இடைப்பட்ட காற்றும், இயும், நீரும் ஞாலத்தன் பருதியாகச் சான்றோர் கூறுவது எண்டுக் குறிக்கத்தக்கது. விசம்பை மூகமென்றலின், ஆண்டு நிலவும் இரு சடரையும் கிலமகட்குக் கண்ணாகக் கூறினார். இடரி யுருட்டிச் செங்கோலோச் மிலவுலகு மூற் றும் நெடி தாண்டவேந்தரும் இறர்தாராயினும் தான் உடன் இறவாது கிற்பதுபற்றி, “முன்னோர் செல்லவும் செல்ல £து!' என்று பரிது கூறு கின்றார். நிலமகளை விலை பகட்கு ஐப்பக் கூறிய இக்கருத்தைத் கோலா ெெரீழித் சவா, மேற்கொண்டு தாம் பாடிய சூளாமணியில் மூத்திச் FOES SD, “Barns ool oven ou ib நெறியிற் கேட்டிரேல், குலமிலர் குணமில ரென்னுங் கோளிலள், antes சூழ்ச்சியார் வழியள் மற்ற வள், உலமிகு வயிரத்தோள் உருவத் தாரினிர் 1 எனவும், “தன்னுயிர் மணலினும் பலர்க டன்னலம், மூன்னுகர்ர் இகர்தவர் கூரித் கானையிீர், பினனும்வம் தவரொடும் சென்று பேர்க்திலள், இன்னுமஃ தவடன தியற்கை வண்ணமே”' எனவும், ““வெ.ற்.றிவேன் மணிமுடி. வேந்தர் தம் மொடும், உற்றதோ ருரிமைகளில்லள் யாரொடும், பற்றிலள் பற்றினர் பால ளன்னதால், முற்றுகீர்த்துகி லுடை மூதுபெண் ணீர்மையே”" என வும், அடிமிசை யரரர்கள் வணங்க வாண்டவன், பொடிமிசை யப்புறம் புரள விப்புறம், இடிமுர ௪சதிரவோ ரிளவ ௮ன்னொடு, கடிபுகு மவளது கற்பின் வண்ணமே” (சூனா, முத்தி, ௧௯-௨௨) எனவும் கூறுதல் காண்க.



ஈஉ௩௬ புறகானூறு 

௩௨௬௬. கோரமலர் 

இவரின் வேறுபடுத்தவே, பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவணப் 
பதிற்றுப்பத்து மூன்றாம் பத்தைப் பாடிச் சிறப்பித்த கோதமனார் 

பாலைக்கோதமனார் எனப்பட்டனர், இவர் இப் பாட்டைத் நருமபுதீ 
Bre பொருட்டுப் பரடியதாக அச்சப்படியிம் காணப்படுகறது. இப் 
பாட்டின்கண் **அறவோன் மகனே” யென வந்திருப்பதுகொண்டு 
அதனைப் பிற்காலத்தார் யாரோ தருமபுத்திரன் என மொழி பெபர்த் 
துச்கொண்டனர். பாண்டவர் தலைவணறைன தருமபுத்திரன இப்பாட் 
டமுடைத் தலைவனெனவும், மூன்றாம் பத்தைப் பாடிய கோசமனா ரே இவ 
ரெனவும் கருதுபவருமுண்டு, பாலை பாடிய கோதமனாராயின், இப் 
பாட்டுடைத் தலைவன் பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவதைல் வேறொரு 
சேரமானாதல் வேண்டும். இப் பாட்டின்க௧ண், ஆரியர் கோ தமனர், 
“உலக முழுவதும் தமது ஒரு மொழியே வைத்து உலகாண்ட பெருமை 
யுடைய வேர்தரும் தம் புகழை நிறுவிவிட்டுத் தாம் சென்று words 
தனர் ; அதனால் யான் உனக்கும் ஒன்று உரைப்பன், கேட்பாயாக 7 கின் 
வலியைப் பிறர் அறியாவகை காத்துக்கொண்டு, பிறர் கூறுவனவற் 
றின் மெய்ம்மையைத் தெரிக்துணர்ர்து, பகற்போதில் ஆள்வினைக் 
கூதவி, இரவுப்போதில் மேல் செய்யக்கடவனவ ற்றை ஆராய்ந்து வின 
யாளரை வினைக்கண் செலுத்துதல் வேண்டும். கின் மனையிடத்2த 
மகளிர் தரும் தேறலை யுண்டு மகிழ்க; சூட்டிறைச்சியும் புழுக்கலுமாகிய 
மடை வேண்டுபவர்க்கு இலை யிலையாகத் தந்தும், சோறு பிவண்டு 
பவர்கீஞுச் சோறளித்தும் நீ உண்பாயாக? நீர்யாற்றடை கரையில் 

இழைத்த வெறியாடு களத்து வீழ்த்தற்பொருட்டுத் தொகுத்த ஆடு 
சப்போல இறப்பது உண்மை; அது பொய்யன்று'' எனச் செய்வன 
செய்து நுகர்வன நுகர்ந்து புகழ் நிறுவி மேம்படுமாறு அறிவுறுத்த 
யுள்ளார். இப் பாட்டின் இடையே சில அடிகள் சிதைந்துள்ளன. 

விழுக்கடிப் பறைந்த முழுக்குரன் மரசம் 
ஓழுக்குடை மருங்கி னொருமிமாழிதக் தாக 

அரவெறியுருமி னுரறுபு சிலைப்ப 

இருதா மாகிய பெருமை யோரும் 
௪ தம்புகழ் நிறிஇச் சென்றுமாய்க் தனரே 

அதனால், அறவோன் மகனே மறவோர் செம்மான் 

நின்னொன் நுரைப்பக் கேண்மதி 

நின்னூற்றம் பிறரறியாது 
பிறர் கூறிய மொழி தெரியா 

௧௦ ஞாயிற் ஜெல்லை யாள்வினைக் குதவி 
இரவி னெல்லை வருவது காடி 

உரைத்திசின் பெரும ஈன்றும் 
உழவொரழமி பெரும்பக டழிதின் ராங்குச் 
செங்கண் மகளிரொடு சிறு தனி யளைஇ 

௬ அங்கட் டேற லாய்கலத் துகுப்பக்



மூலமுசமம் உரையும் ரள 

கெடலரும் திருவவுண்மோ........ 

விடை வீழ்ததுச் சூ இிமிப்ப 
மடை, வேண்டுகர்க் கடையருகா 

௨௦ தவிழ் வேண்டுகர்க் கிடையருளி 
நீர்நிலை பெருக்ச வார்மண லடைசரைக் 
காவு தோறீமைதக்க வெறிடயர் களத்தின் 
இடங்கெடத் தொகுத்த விடையின் 

மடங்க லுண்மை மாயமோ வன்றே. 

தினையும் துறையு மலை. .......- கோதமஜர் பாடியறு. 

உரை : விழுக் கடிப்பு அறைக்கு முழுக் குரல் முரசம் - 
பெரிய குறுந் கடியால் அடிக்கப்பட்ட பெரு முழக்க க) கயுடைய 

மூசசம்; ஒழுகமுடை மருங்கின் - மறவொழுக்கமுடைய வீர 

ரிட,க்ேச சென்று ) ஒருமொழிதக்காக - ௮ரசாணை யென்ற ஒரு 

குறிப்பே கோன்ற/; அரவு எறி உருமின் உரறுபு இலைப்ப 

பாம்பை எறியும் இடி. முழங்குவதுபோல முழங்க ; ஒருதா 

மாயே பெருமையோரும் - பெறராமையுடையோர்க்கு து காம் 

எல்லையாகிய பெருமையுடைய வேக்கரும் ) தம்புகழ் AB QE 

சென்று மாய்ந்தனர் - தங்கள் புகழை கிறுவிவிட்டுக் தாம் 

மாண்டு மறைக்கனர், ௮சனால்--; அறவோன் மகனே - அறத்தை 
யுடைய வேந்தனுக்கு மகனே ; மறவோர் செம்மால்-விரர்கட்கு த 
அலைவனே ; நின் ஒன்னு உரைப்பக் கேண்மஇ - நினக்கு ஒன்னு 
சொல்லக் கேட்பாயாக) கின் ஊற்றம் பிறர் அறியாது - கின் 
னுடைய வலியைப் பிறர் அதியாமலும ); பிறர் உறிய மொழி 
கெரியா - பிறர் கூறுவனவற்றின் உள்ளுறு கருக்கு யறிந்து 
கொண்டும்; ஞாயிம்றெல்லை ஆளவிணைக்கு தவி-ஞாயிறு விளங்கும் 
எல்லையாகிய பகறபோ கில வினை செய்வார்க்கு உசவி செய்தும் 7 
இசவின் எல்லை வருவது நாடி - வினைசெய்வோர் பலரோடும் 
இருந்து மறுகாள் செய்யக்கடவவற்றை யாராயந்தும் ; உரைத்; 
சின - வினஞர்கட்கு உரைபபாயாக ; பெரும பெருமானே ; 
கன்றும் - பெரிதும்) 4 வட்டப் உழவு ஒழி பெருமபகடி அழி 
இன்ருங்கு , ...... உழு கலைச் செய்து நீங்கிய பெரிய எருது வைக் 
கோலைக் இன்றாறபோல; செங்கண் மகளிரொடு சிறுஅனி 
அளைஇ - சிவந்த கண்ணையுடைய மகளிருடனே சிறிதாயை துனி 
கலந்து; அங்கள் தேறல் ஆய்கலக்து உருப்ப-௮ழுகய கள்ளின து 
தெளிவை ஆராய்க்கு கலத்திற் பெயது தர; கெடல் அருந் 
இருவ - கெடுவதில்லாக செல்வக்ையுடையவனே விடை 
வீழகதுச் சூடு கிழிபப - ஆட்டுக்கிடாயை யறுத்தும் சூட்டுக் 
கோலிற் கோக்துச் சுட்ட சூட்டிறைச்சியைச் FOU GB} மடை 
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௩௩௮ - புறநானூறு 

வேண்டுநாக்கு அடையருகாது - கெய்வங்கட்டுடும் மடைபோலச 

சூட்டிறைச்சயும் புழுக்கலும் வேண்டுமவர்கட்கு இலையிலையாகக 

குறையாமல் கொடுத்து); அவிழ் வேண்டுசர்க்கு இடையருளி 

உண்மோ - சோ ுவேண்டி. வருபவர்க்கு உரிய இடமளிக் துண் 

பித்து நீயும் உண்பாயாக ; நீர்நிலை பெருக்கு வார்மணல் அடை 

கரை . நீர்நிலையிடத்ேக பெருகியுள்ள ஓழுகிய மணல் பரந்த 

கரையின்௧ண்  நிறகும்; காவுதோற௮ு இழைக்க வெறியயர் 

கனத்து - சகாக்கள் தோறும் அமைக்கப்பட்ட வெறியாட்டிடங் 

களில்; இடம்கெடக் கொகுக்க விடையின் - இனி இடமில்லை 

யென்னுமாறு கொஞகுதக்து நிறுத்தப்பட்ட ஆடுகளைப்போல ) 

மடங்கல் உண்மை - இறத்தல் ஒருதலை ; மாயம் அன்று - பொய் 

யன்று; எஃறு. 
அறவோன் மகனே, செம்மால், பெரும, திருவ, பெருமையோரும் 

மாய்ந்தனர்; கேண்மதி; உரைத்மிரின்; அழிப்ப, அருகாது, அருளி 

உண்மோ, மடங்கல் உண்மை மாயமோ அன்று என வினைமுடிவு செய்க. 

பெரு முழக்கம், முழுக்குரல் எனப்பட்டது. செம்மல் செம்மாசிலன 

விளியேற்றது. பிறர் கூறுவன பொய்யும் வழுவும் கிறைக்திுப்பினும் 

உண்மை தேர்ந்து செய்வன செய்தல் வேண்டுதலின், “பிறர் கூறிய 

மொழி தெரியா?” என்றார். பகற்போது வினை செய்வதற்கும், இரவுப் 

போது வினசெயல் வகையைச் சூழ்தும்கும், உரியவாகலின், * ஞாயிழ் 

றெல்லை ஆள்வினைக்குகுவி, இரவி னெள்லை வருவது காடி யுரைத்தகின்!! 

என்றார். கலங்கலான கள்ளுண்டு களித்திருக்குமாறு தோன்றச் 

ஈசெங்கண் மகளி''ரெனவும், சிறப்புடைய கலங்கலைத் தாராது தேறலைத் 

தருவதுபற்றித் துனித்தாய்போல மகளிரை ம௫ூழ்வுறுத்துக வென்பார், 

“இறுதுனி யளை இயுண்மோ'' எனவும் கூறினார். எமக்கே கலங்கல் 

தருமோ”? (புறம். ௨௧௮) என்பது காண்க. தெய்வங்கட்குத் தேக்கிலை 
களில் வைத்து மடை கொடுப்பது போலச் சூட்டிறைச்சியும் புழுக்கலும் 
தமக்கு இலைகளில் மடைபோலத் தரப் பெறுதலை விழைவார்க்கு அவ் 
வாறு தருக வென்பார், *அடையமுகரது”” என்றார். “தெய்வ மடையின் 
தேக்கலைக் குவைஇ நும் பைர் சுற்றமொடு பதமிகப் பெறுகுவீர்'' 
(பெரும்பாண், ௧௦௪-டு) என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க. இழித்ததனற் 

"பாலது கிழிப்பவெனத் திரிந்து நின்றது. வெறியயர் களத்தின்கண் 
விடை. வீழ்த்த வழிபடுவராதலின் ““வெறியயர் களத்து விடங்கெடத் 
தொகுத்த விடையின்'' என்றார். 

விகூசுகம் 2: நிலவுலகு முற்றும் ஒரு தாமாக ஆண்ட வேந்தரும் 
சென்று மாய்க்தனமேன்பதனால், இப்பாட்டுடைம் தலைவனும் ஓர் அரசன் 
என்பது விளங்குகிறது. தமிழகத்தில் தருமபுத்தூனெனப் பெயரிய 
அரசர் இருந்தனரென்றம்குச் சான்றின்மையின், இவன் சேரகாட்டு 
நிலத்தலைவருள் ஒருவனாதல் வேண்டும். வடவாரியர் மூதற்கண் குடி. 
புகுக்க தமிழ்ப்பகுதி சேரகாடேயென்பது ஆராய்ச்சியாளர் துணிபு. 
வடவாரிய வழக்கவொழுக்கங்களையும் மொழி யமைதிகளையும் முழுதும் 
மேற்கொண்டு தமது தொன்மைநிலை தெரியா தொழுகும் தமிழ் நிலத் 
தாருள் சேரகாட்டுக் கேரளர்களே முன்னணியில் நிற்பவர். அதனால் 
கருமபுத்திரன் என ஒருவன் இருச்சானெனின், அவன் சேரநாட்டவனே 
என்பது தேற்றம். அசோகமன்னனுடைய கல்வெட்டுக்கள் கேரளரசைக் 
“*கேரளபுத்திரர்'* என வழங்குவது இதற்குப் போதிய சான்றாகும்.
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கோதமனார் இவனுக்கு உரைச்கும் அறவுரையை கோக்கின் இவன் 
ரிக்க. இளையனென்பது விளங்கும். பகலில் ஆன்வினைக்குதவலும் 
இரவில் வருவது காடலும் செய்க என்ற வழி, அவன் உள்ளம் மற 
நெறியே செல்லுமென்று கொண்டு, மறமொன்றே யன்று "இவ்வுலக 
வாழ்வுக்கு வேண்டுவது, அறமும் செய்தல் வேண்டுமென்பார், தேறல் 
மகளிரோடு உண்டு மடை வேண்டுகர்க்கும் அவிழ் வேண்டுசர்க்கும் 
சிரம்பத் தந்து உண்பித்து நீயும் உண்டு அன்புடையனாகுக என்றார். 
வெறிக் களத்துத் தொகுக்கப்பட்ட விடைகள் வீழ்தல் ஒரு தலையாதல் 
போல இவ்வுலகிடைத் தொக்க வுயிர்கள் இறப்பது ஒருதலை பென்ப 
தாம். உம வொழி பெரும்பகடு அழிதின் மங்கு”, என்றது, “தனக்கென 
வாழாப் பிறர்க்குரியாளனாய்'” வாழ்க என்றவாறு. 

௩௬௭. ஒளவையார் 

  

சேரமான் மாவண்கோவும், பாண்டியன் கானப்பேர் தந்த பெரு 
வழுதியும், சோழன் இராயசூபம் வேட்ட பெருகற்கிள்ளியும் ஒரு 
காலத்தே ஒரிடத்தே ஒருங்குகூடியிருஈ்சனர். சேரமான் மாவண் 
சாவைச் சேரமான் மாரிவண்கோவென்றலும் பாடம், இச்சேரமான் 
சேரமான்களுட் காலத்தாற் பிற்பட்டவனாகக் கருதப் படிகின்றான். 
அவரிடையே வேறுபடுதற்ககேதுவாகிய பகைமையில்லை. தமிழகம் இம் 
மூவர்க்கும். பொதுவாக  உரியதென்பது தொன்றுதொட்டுவரும் 
கொள்கை. இக்கருத்தே தோன்றச் சான்ஜோர் ““குன்றுதலை மணச்த 
மலைபிணித்து யாத்தமண், பொதுமை சுட்டிய மூவ ரலகமும்”? (புறம். உடுள) என்று வற்புறுத்தியிரப்பது காண்க, இவர் தம்முட் பகைத்துப் 
பொருது கெடுவரேல், வேறு சாட்டவர் புகுந்து தமிழகதக்றைக் கைப் 
பற்றித் தமிழியற் பண்பாட்டைச் சிதைத்துத் தமிழ்சாட்டுச் செல்வம், 

லை, சமபம், மொழி, ஒழுக்கம் மு. சலியவ ற்றைச் சிதைத்தழிப்பரென்று 
சா. றோர் முன்னரே யறிந்திருக்தனர். அதனால் ௮ச் சான்றோர், 
வேந்த" மூவரும் அன்பால் ஒருங்கு கூடியிருக்கும் செவ்வி காணும் 
போதெல்லாம் ஓன்றிய வாழ்வின் வென்றிகலக்தை எடுத்தோதிச் 
சிறப்பிப்பர், அவ் வழியில் வர்க சான்றோராகய ஒளவையார் வேந்தர் 
மூவரும் ஒருங்கிருப்பக் கண்டதும், பெருமகய்வுகொண்டு, 4 வந்தார் 
களே / நிலவுலகம் வேர்தர்க்குரித்தாயினும், அவர் இறந்துபோங்கால், 
உலகமும் உடன்போவதில்லை ; அரசியற் பேற்றுக்குரிப நோன்மை 
யுடையோர் வேற்று சாட்டவரேயாயினும், அவர்க்கு உரியதாட்ச் சென் 
Gap Pus: ஆதலால், அரசியலை அறகெறியிம் செலுத்திப் பொருளீட்டி 
இரவலர்க்கு வழங்கி உங்கள் வாழ்காள் மற்றும் இன்பமுற வாழ்வீர் 
களாக. உங்களை வாழச்செய்த நல்வினையே உங்கள் இறுதிக்காலத்தில் 
உயிர்த் துணையாகும். ஆதலின், ௮ம் நல்வினையையே செய்வீர்களாக. 
யான் அறிந்து அளவு இதுவே. நீவிர் வானிற்றோன்றும் மீனினும். 
மமைத்துளியினும் பலகாலம் வாழ்வீர்களாக? என்று இப் பாட்டால் 
அறிவுறுத்தினார். இவ்வாறு சான்றோர். பலர் மூவேர்கரும் ஐருமை 
கினத்தவராய் வாழவேண்டுமென வற்புறுத்தியிருப்பவும், அவர் அன் 
வன்புறையை மறக்து பொருது கெட்டனர் ; கெடவே, வடநாட்டு வட 
வரும், களப்பிரரும், வடுகரும், மோரியரும், பல்லவரும், துருக்கரும், 
மேலைநாட்டு வெள்ளையருமாகப் பலர் புகுக்து தமிழகத்து அரசியல், 
சமயம், மொழி, பொருணிலை, சமூதாயம் மூதலீய வாழ்க்கைக் கூறுகளை 
யழஜித்துத் தமிழர் என்றும் பிறர்ககே யூழைத்து ஏழையாகும் இழி 
அிலையை யுண்டாக்கிவிட்டனர்.
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காகத் தன்ன பாகார் மண்டிலம் 

தமவே யாயினுக் தம்மொடு செல்லா 

வேற்றோ ராயினு கோற்றோர்க் கொழியும் 

ஏழற்.ற பார்ப்பார்க் Simoes நிமையப் 

ஓ பூவும் பொன்னும் புனல்படச் சொரிந்து 

பாசிமை மகளிர் பொலங்கலத் தேக்திய 

நாரரி தேறன் மாந்தி ம௫ிழ்சிறக் 

இரவலர்க் கருங்கல மருகாது வீசி 

வாழ்தல் வேண்டுமிவண் வரைந்த வைகல் 

௧௦ வாழச் செய்த ஈல்வினை யல்ல 

தாழுங் காலைப் புணைபிறி இல்லை 

ஒன்றுபுரிம் குடங்கிய விரு:9றப் பாளர் 

முத்திப் புரையக் காண்டக விருக்கு 

கொற்ற வெண்குடைக் கொடித்தேர் வேந்தர் 

48 யானறி யளவையோ வி.ஏ3வே வானத்து 

வயங்இத் தோன்று மீனினு மிம்மன 

இயங்கு மாமழை யுறையினும் 

உயர்ந்துமேக் தோன்றிப் பொலிகநும் காளே. 

நிணை : பாடாண்டிணை, துறை: வாற்த்தியல். சேரமான் மாவண் 

கோவும், பாண்டியன் கானப்பேர் தந்த உக்கிரப்பெருவழுதியும், சோழன் இராய 

கயம் லேட்ட பெருநற்கிள்ளியும் ஒரங்கிருந்தாரை ஒளவையார் பாடியது. 

உரை: நாகத் தன்ன பாகார் மண்டிலம்-காகலோக க)தப் 

போன்ற வளவிய பகு இகளையுடைய நிலவட்டம் ; கமவே யாயி 

னும் - கம்முடையவே யென வுரிமை கொள்ளப்பட்டனவாயி 

னும்) தம்மொடு செல்லா - வேக்தர் தாம் இறகறாங்கால்” அவ 

ரோடே மழறைந்தொழியாமல் கின்று) வேற்றோராயினும் கோகு 

TS ஒழியம்- அவர்க்குப் பினவரும் வேக்தர் ஒரு! ; 

bes Oa pore clare இருப்பினும் Qari us at 

யின் அவர்களுரிப தாய்விடும் ; ஏற்றபார்பபார்க்கு சாங்கை கிறைய- 
பொருள் வேண்டி. இசந்துகினற பார்பபனருக்கு. அவருடைய 

நனைக்க கை கிறையும்படி.) பூவும். பொனனும் புனல்படச் 

சொரிக்து - பொற்பூவும பொற்காகும நீர் வாக்துக் கொடுத்து 2 

பாசிழை மகளிர் பொலஙகல தது ஏந்துப நார் அ௮ரிதேறல் மாந்த 

மழை இறந்து-பசிய இழை யணிர்த மகளிர் பொன்வளளங்களில் 

எடுத்துச் கொடு க காரால் வடிககபபட்ட கட்டெனிவை யுண்டு 

களித்து) இரவலர்க்கு அருங்கலம் அருகாது விசி - இரவலாக்கு
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வர். வேண்டிய அரிய பொருள்சக£ச் குறைவறக் கொடுத்து) 

இவண் வரைந்து வைகல் வாழ்தல் வேண்டும்-இவ்வுலகில் 
வாழகற்கென வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்காள் முழுதும் கன்றாக 

வாழ்தலே வேண்டுவது) வாழச் செய்த நல்வினை யல்லது - 
வாழ் தற்கேதுவாகிய ௮ம் நல்வினை யன்றி) ஆழுங் காலைப் புணை 

பிறிது இல்லை-இறக்கும்பாது உயிர்க்குத் துணையாவது வேறே 

யாதும் இல்லை; ஒண்னு புரிந்து அடங்யை இரு பிறப்பாளர் முக் 

பூுசைய-வீடுபேறான்றையே விருமபிப் புலன்கணா?மற் செல்லு 
இன்ற ஆசைகளை யடக்கி யமைக்கத அந்தணர் எடுக்கும் முது 

பைப்போல) காண்குக இருக்க-அழகுதக வீற்றிருக்க; கொற்ற 
வெண்குடைக் கொடித்தேர். வேந்இர் - வெண்கொல்றக் குடை 
yo Cary யுயர். த்திய தேருமுடைய வேந்தர்களே ; யான் அறி 

அளவை இதுவே -யானறிந்தக அளவில் முடிவாகக் தெரிந்தது 

இதுவே.பாகும்) வானத்து cui@s தோன்றும் மினினும் - 
வானத்தில் விளங்க தோன்றும் விண்மின்களிலும் ; இம்மென 
இயங்கும் மாமழை உறையினும் - இம்மென்னறு முழங்கப் பெய் 
பூம் பெரிய மழைத்துளியினும்; உயர்ச்து மேக் கோன்றி- 
மிக்கு மேம்பட்டு) நும் காள் பொலிக -நும்முடைய வாழ்காட்கள் 
அிளங்குவனவாக) எ. று, 

காகம்,” இன்பமே நிலவும் தேவருலகம். பாகு-பகுதி. மண்டிலம்- 
வட்டம்; ஈணடுச். சேரமண்டலம், சோழமண்டல மென்ருற்போல 
காட்டின் மேல் நின்றது. வேற்றோர், தமிமரல்லாக பிறர். கோன்றல், 
கோன்மை யாதலின், அதனை யுடையாரை கோற்றோரென்றார். “தவத் 
சளவே யாகுமாம் தான் பெற்ற செல்வம்”? என்பதுபற்றி, அரசவாம் 
வாகிய செல்வப்பேற்றுக் கேதுவா௫ய நோன்மை குறிக்கப்பட்டது. 
வலிய போர்ப்படை யேந்திப் போருடற்றும் பண்பினரல்லராகலின், 
பார்ப்பார் கை உண்டற்றொழிலொனறிற்3க பயன்பட்டமை தோன்ற 
ஈங்கை யென்றார், பூ, பொன்னாற்செய்து பூ; பார்ப்பார் இதணச் 
“சொர்ண புட்பம்'' என்பர். பார்ப்பார் என்பிபார் ஒதல் ஓதுவித்தல் 
மூதலிய அறு தொழிலைச் செய்யும் வேதியராவர், அந்தண ென்போர், 
பரர்ப்பார், அரசர் வணிகர், வேளாளரென வரும் பலருள் அ நளறம் 
மேற்கொண்டு முற்றத் துறந்த துறவிகளாவர். மகிழ வுண்டு பெருகக் 
கொடுத்துப் புகழமுண்டாக வாழ்த வாழ்வு; ஈதலும் இசைபடவாழ் 
திலும் வாழ்வின் ஊதியமென்பது தமிழரறம், எத்திறத்தோர்க்கும் 
வரைந்த வாழ்நாள் எல்லை நடவாதாகலின் “வரைந்த வைகல்! என்றார். 
ஒன்று-வீடுபேறு, சுவை முதலாகிய புலன்கண்மேற் சென்ற ஆசை 
யால் நுகரப்படுவது உலஇயலின்பமாய்க் கருதும் வீடு பேற்றுக்கு மாறு 
படுதலின், வீடு காதலிப்பவரால் அசையாகிய உளஇயலின்பமட் விடப்படு 
மென்பதுபற்றி, “*ஜன்றுபுரிர் தடங்கெ இருபிறப் பாளர்!” என்றார். 
இரண்டாவது பிறப்பும் வீடுபேறு குறித்தகெள்றுணர்க,. தமிழ் 
வேந்தர் கூவருக்கும் மூத்தி உவமம், சொரிதலும் உண்டலும் ஈதலும் 
புகழை நிறுவி சாட்டு மக்களை அன்பால் பிணிப்பித்து வலிமிகச் செய் 
சலின் வேக்தர் இவற்றைச் செய்து வாழவேண்டு மென்றூர், Gard Br, 
பண்டிலம் செல்லா ஒளியும்; சொரிந்து றந்து வீ வாத்தல் வேண்டும்;
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இல்லை; மீனினும் உறையினும் தோன்றிப் பொலிக எனக் கூட்டி வினை 

முடிவு செய்க. சொரிதல் அறப்பொருட்டும், சிறத்தல் பொருட்பொருட் 

டும், வீசுதல் இன்பப்பொருட்டும் எனக் கொள்க. 

விளக்கம: தமிழ்வேந்தர் கவரும் மனத்தால் ஒன்றுபடாமைக் 
கேது ஓவ்வொருவருக்கும் தாம் ஒருவரே மேம்பட்டு நிற்க ஏனையோரீ 

தம் ஆணை வழியடங்கி ஈடக்கவேண்டு மென்றெழுக்த வேட்கையாகும்? 

அவ்வேட்கை நாட்டின்மேல் நிற்றலின், அதனை விலக்கி ஒருமை மன 

மூடையராதல் வேண்டும் என்று கருதினார் ஒளவையார். இத் தமிழகம் 

சாகத் தன்ன பாகார் மண்டிலம்!” எனறு குறித்து, “இதனைத் தாமே 
யாளவேண்டுமென்று எண்ணி, அதனால் ஏனையிருவரையும் பொருது 
வென்று நாட்டை யடிப்படுத்த வேந்தரும் இறக்கனர்; இறந்தபோது 
தமிழகம் அவர்பின் சென்றிறாழியாது, வேற்றோர்க்கு உரியதாயிற்று. 

இவர் வழிவழியாக வருவர்; இவர் வேற்றோர் எனறு கருதாது, யாவர் 

தன்னைத் தாங்குகிறார்களோ, அவர்கள் அடிச் இவ்வுலகம் நிற்கும் 
இயல்பிற்று. ஆதலால், நீவிர் நும்முடைய நாட்டை இனிது தாங்கு. 

முகத்தால், பார்ப்பார்க்கும் இரவலர்க்கும் வேண்டுவன மல்கி வாழ்தல் 
வேண்டும். இதுவே நீவிர் செய்யத்தக்க ஈல்வினை. இந்ரநல்வினயே 

நும்மை இனிது வாழச் செய்வது. இகர்கல்வினையொழிய வேறே துணை 

யில்லை : இவ்வளவே யான் அறிந்தது என்று கூறினார். இம் ஈல்வினையை 

மேற்கொண்டு நீவிர் மூவிரும் ஒருமை மனத்தோடு வாழ்வீராயின் 

வானத்திற்றோன்றும் விண்மீனினும் பெருமழையிற்றோன்றும் நீர்த் 

துளியினும் பல்லாண்டு நெடிது வாழ்வீர்; இன்றேல், நிவிர் வேரொடு 

ஒழிவது ஒருதலை; இத் தமிழகழூம் வேற்றவர் ஆட்சிக்குட்பட்டுத் தன் 

மொழி, கலை, பண்பாடு, செல்வம், வாணிகம் முதலிய துறை பலவற்றி 

னும் சீரழிந்து வேற்றோர்க்கு அடிமை சாடாய்வீடும் என்று உய்த்துணர 

வைத்தார். ௮ப் பேதைவேந்தர் அவர் கூற்றை மனங்கொள்ளாராயினச். 

அன்று அவர் செய்த இச்செயலால், இன்று இத் தமிழகம், மெரஜியும், 

கலையும், பொருளும், பண்பாடும் குன்றிப் பிற சாட்டவர் ஆட்டியொாணைக் 

குத் தலைதாழ்ந்து செல்வதாயிற்று; அடிமையில் மடி.ந்தூரும் மடமையிற் 

றலைமை பெறுவதாயிற்று; நாட்டுக்கு வறுமை உரிமையாயிதற்று. 
  

௩௬௮. சேரமான் முடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதன் 

சேரமான் குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதனும், சோழன் வேற்பல் 
டக்கைப் பெருவிறற்கிள்ளியும் யாது காரணத்தாலோ பெரும் பகை 
கொண்டு திருப்போர்ப்புறம் என்னுமிடத்தே கடும்போர் உடற்றினம். 
இருப்போர்ப்புறம் என்பது இப்போது தஞ்சை மாவட்டத்தில் 
கோவிலடியென வழங்குகிறது. இதனைக் கல்வெட்டுக்கள் இருப்3பர்த் 
திருப்பூறம் (8. 1. 1. Vol. VIL No. 497) என வழர்கும். இவ்விடத்தே 
சோழன் செங்கணாளுக்கும் சேரமான் கணைக்காலிரும்பொறைக்கும் 
போர் நிகழ்ர்ததும் அதன்சண் சேரமான் பற்றுக்கோட்பட்டதும். 
(புறம், ௭௪) ஈண்டு நினைவு கூர்தற்குரியன. ௮ப் போரில் இருவேம் 
தரும் புண்பட்டுப் போர்க்களத்தே வீழ்ர்கனர். அக்காலத்தே கழாத் 
திலையாரென்னும் சான்றோர் போர்க்களஞ் சென்று இருவரும் வீழ்ந்து 
இடப்பது கண்டார். அக்காலத்தே அவர் சேரமானைப் பார்க்கையில் 
அவன் குற்றுயிராய்க் இடந்தான். அர்கிலையில் அவன் தன்னைப் பாடி. 

வந்த கோடியர்க்குத் தன் கழுத்தில் இருக்கும் ஆரத்தைக் காட்டிப் 
வ்ரிசிலாக எடுத்துக்கொள்ளுமாறு அவர்க்குக் குறிப்பா யுணர்த் இனன்.
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அது கண்டு கையறவுமிக்க கழாத்தலையார் இப் பாட்டினைப் பாடினார். 

இதன்கண், “வேந்தே! கனிறு பெறுவேமென்னின், அவை அம்பு 

பட்டுப் புண்ணுற்று வீழ்ந்தொழிந்தன ; தேர் பெறலாமென்னின், 

அவை பீடழிக்து சிதைந்து நிலத்தே கடக்கின்றன 7 குதிரைகளோ 

வெனின், அவை வாள் வடுப்பட்டுக் குருதி வெள்ளத்தில் வீழ்நீது 

இடக்கன் றன ; இதனால் பெறற்குரிய பெருவளம் பெருமையின் இர 

வலர் இரங்குவாராயினர்.. தடாரிப்பறறையை யறைந்துகொண்டு யான் 
வந்தது நின் தோளிடத்தே அரவுபோற் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் ஆரச் 
தைப் பெறற்பொருட்டே போலும்?” என ஆசிரியர் அவனது மறமாண் 

பும் கொடை நலமும் தோன்றப் பாடியுள்ளார். 

களிறு முகந்து பெயர்குவ மெனினே 
ஓளிறுமமை தவிர்க்குங் குன்றம் போலக் 
கைம்மா வெல்லாங் கணையிடத் தொலைந்தன 
கொடுஞ்ச நெடுந்தேர் முகக்குவ மெனினே 

இ. கடும்பரி ஈன்மான் வாங்குவயி னொல்கி 
கெடும்பீ டழிந்து நிலஞ்சேர்ர் தனவே 
கொய்சுவற் புரவி முகக்குவ மெனினே 
மெய்க்கிறை வடுவொடு பெரும்பிறி தாகி 
வளிவழக் கறுத்த வங்கம் போலக் 

௧௦ குருதியம் பெரும்புனல் கூர்ந்தொழிர் தனவே, யாங்க 
முகவை யின்மையி னுகவை யின்றி 
இரப்போ ரிரங்கு மின்னா வியன்களத் 
தாளமழிப் படுத்த வாளே ௬ழவ 
கடா அயானைக் சால்வமி யன்னவென் 

௧௫ கெடாரித் தெண்கண் டெளிர்ப். வொற்றிப் 
பாடி வர்த தெல்லாங் கோடியர் 
முழவுமரு டி ருமணி மிடைந்த?தோள் 
அரவுற மார முகக்குவ மெனவே. 

திணை: வாகை. துறை: மீறந்கள வரி, சேரமான் குடக்கோ நெடுந் சேரலாதன் 
சோழன் வேற்பகறடக்கைப் பெருவிறற்கிள்ளியொடு போர்ப் புறத்துப் பொருது 
abby aps கழுத்தினதாக உயிர் போகாது சிடந்தாளைக் கழாத்தலையார் 

பாடியது, 

உரை : களிறு முகந்து பெயர்குவம் எனினே - களிறு 

கக் தரப் பெற்றுச செல்வேமென்று கருதினால் ; ஒளிறு மழை 

தவிர்க்கும் கூண்றம்போல - விளங்குகின்ற மழைமுகலை க் தடுக் 
கும் குன்னுகளைப்போல ; கைம்மா எல்லாம் கணையிட க் தொலைக் 
தின - யானைகளெல்லாம் கின் அம்புபட்டு இறக்கன ; கொடுஞ்சி 

கெடுக்கேர் முகக்குவம் எனின் - கொடுஞ்சியொடு கூடிய நெடிய 
தேர்களை க் தரக் கொண்டு செல்வோமெனறுல் ; சடும்பரி நெடு 
மான் வாங்கு வயின் ஒல்கி - ஈடிய செலவையுடைய குதிரைகள் 

வக் ரக் தோடுகலால் இடக்தோறும் நொடித்துத் STS!
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மெடும் பீடு அழிந்து கிலம் சேர்ந்தன - கும் நெடிய வலியழிந்து 

ap 9% g AX S35 ASH வீழ்ந்தன; கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் 

எனின் - கொய்யப்பட்ட பிடரி மயிரையுடைய குதிரைகளைத் 

கரப்பெற்றுச் செல்வோமென்றால்; மெய் கிறை வடுவொடு 

பெரும் பிறிதா௫ு - உடல் முழுதும் நிறைந்த வாட்புண்களுட?னே 

வீழ்ந்திறக்து; வளி வழக் கறுக்க வங்கம் போல-காற்றியக்க 

மின்றி கிற்கும் மரக்கலம்போல ; குருஇயம் பெரும்புனல் கூர்க் 

தொஜிக்கன - குருதி வெள்ளத்தில் நிறைந்து மிதக்கலாயின ; 

முகவை இன்மையின் உகவை இன்றி - பெறுகுற்குப் பரிசி 

லொன்றும் காணப்பெறாமையால் உவகையின் நி ; இரப்போர் 

இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து - இரவலராயெ பரிசிலர் வருந் 

தும் துன்பமுறற அகன்ற போர்க்கள ௧இல் ; ஆள் அழிப்புத,த 

வாளோ உழவ-காலாட்களாட ப வைக்கோலைக் சகடாவிட்டொதுக 

கிப் போரெனக் குவித்த வாளாகிய ஏரையுடைய உழவனே ; 

கடா யாளைக் கால்வழி யன்ன - மதமூடைய யானையின அடிச் 

சுவடபோன்ற; என் தெடாரிக் தெண்கண் 2தளிர்ப்ப வோற்றி- 

எனனுடைய தடாரிமினது தெளிர் த கண் ஒலிக்க இரைத்து? 

பாடி வக்ததல்லாம் - யான் பாடி. வந்ததெல்லாம் காரணம் ; 

கோடியர் முழவு மருள இருமணி மிடைந்த தோள் - a5 ST Sl 

மூழவுபோன்ற அழூய மணிபாற செய்யப்பட்ட வாருவலயம் 

௮ணிக்க கோளிடத்துக் கடக்கும் ; அரவு றழ ஆரம் முகக்குவம் 

ஏன - பாம்பு போலும ஆரத்தைப் பெறலாமென்று போலும் ; 

67 - Mh. 

எனவென்புமிப் போலும் என ஒரு செரற்பெய்து முடித்துக் 
கொள்க, உழவ, களிறு தொலைக்தன ; தேர் நிலஞ் சேர்ந்தன ; புரவி 
கூர்ந்தொழிந்தன ;). பாடிவக்ததெல்லாம் ஆரம் முகக்குவமென்று 
போலும் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. போரிற் பகைவரை 
வென்று பெறும் சளிறும், தேரூம், குதிரையும், பிறவும் பொருரர், 

பாணர், கூத்தர் முதலாயிஞர்க்கு வழங்குவது பண்டை வேக்கர் மரபு. 

ஈண்டு இவற்றைப் பெறலாமென வர்த இரவலர் களிறு கணையிடத் 
தொலைர்தவாறும், தேர் பீடறிர்து நிலஞ் சேர்ந்தவாறும், குதிரைகள் 
குருதி வெள்ளத் இற் கூர்ந்தொழிந்தவாறும் கண்டு வியக்தனரென்பார், 
“முகவை யின்மையின் உசவை யின்றி, இரப்போர் இரங்கும் இன்ன 
வியன்களம்'” என்றார். உகவை, மஇழ்ச்சி. கால் வழி-கால் நிலத்தில் 
அழுந்த வுண்டாகும் சுவடு, தடாரி, தெடாரியென வர்ரது. பாம்பு 
ஆரத்திற்குவமை: *வீரவுமணி யொனிர்வரு மரவுற மாரமொடு”' (புறம். 
௩௧௮) என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க, ஆங்க? அசைநிலை. மெய்ம் 
சிறைந்த வடுவொடு என்றும் பாடம். 

விஎக்சம் ; அரசர்பொரும் போர்க்களத்துக்குச் சென்று வெற்றி 
பெறும் வேந்தர்களைப் பாடும் பாணர் முதலிய பரிசிலருக்குப் போறி 
டத்துத் தோற்ற வேர்தருடைய களிறு, தேர், குதிரை முதலியன 
வும், அவரணிந்த கலங்களும் கொடுக்கப்படிவது மரபு. கழாத்தலையார்
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குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதன் பொருது வீழ்க்த போர்க்களத்தில் இரு 

வேந்தரும் வீழ்ந்தமையின், இரவலர் அக் sof pI முதலியன பெரறுது 

வருந்தினமை தேரன்ற, முகவை இன்மையின் உகவை யின்றி, இரப் 
போர் இரங்கும் இன்னா வியன்களம்'' என்று குறித்தார். தன் 

க் காண்டற்கு வந்த கழாத்தலையார் காணத் தன் கழுத்திடத்துக் 

இடந்த ஆரத்தைச் சேரலாதன் கோடியர்க்கு ஈல்னொனாக, இறுதிக் 

காலையினும் கொடைகலம் குன்றாத அவனது வள்ளன்மையை வியந்து 

கூறுலுற்றவர், கோடியர் பாடி வக்தது ஆரம் முகக்குவம் எனவே !* 

என்றார்; எனவே, இரப்போர் இரங்கும் வியன்களத்துக் கோடியர் மின் 

ஆரம் பெற்றனர்; யான் நின் புகழ் பாடும் பேறுபெற்றேன் எனச் 

குறிப்பெச்சத்தாற் பெறவைத்தார். வேறலும் தொலைதலும் ஒருவர் 

பாங்கல்லவா தலால் தோற்றோர் வருந்தாரென்பதும். - இரவலரே தாம் 

பெழற்கு இன்மை சண்டு வருந்துவாரென்பதும் விளங்க இருவரும் 

வீழ்ந்த போர்க்களம் '*இன்னா வியன் களம்'' எனப்பட்டதென்க. 

௩௬௯.  $சரமான் கடலோட்டிய ேல்கெழு ருட்டுவன் 

சேரமன்னருள், குட்டுவர், குடவர், இரும்பொறையர் எனப் பலர் 

பல வேறு காலங்களில் சேசகாட்டு முடிவேக்தராய் விளங்கினர். அவ 

ருள் வேல்கெழுகுட்டுவன் ஒருவள். சேரவேந்தர் மேலைச்கடற்கரை 

காட்டிலிருக்து கடற்படைகொண்டு வேறு நாடுகட்குச் சென்று வாணி 

சம் செய்தலில் மேம்பட்டிருந்தனர். இவருடைய கடற்படையின் 

வன்மை நாடெங்கும் பரக்தஇருந்தது. சேரர்களது வங்கம் கடலிற் செல் 

லுமாயின் ஏனை நாட்டவர் தத்தம் வங்கங்களைத் தம் கரையில் நிறுத்திக் 

கொள்வரேயன்றிக் கடலில் கலஞ் செலுத்துதற்கஞ்சுவர்: **னெமிகு 

தான வானவன் குடகடற், பொலந்தரு நாவா யோட்டிய வவ்வழிம், 

பிறர்கல்ஞ் செல்கலா'! (புறம். ௧௨௬) தென்று மாோகத்து நப்பசலை 

யார் கூறுவது காண்க. இவ்வண்ணம் செந்தமிழ்ப் பெருவேந்தர் கடற் 

படையால் உலகு புகழும் உயர்வுற்றிருந்தபோது, வேறு நாட்டவர் கட 
லில் கலஞ்செலுஜ்திக் குறும்பு செய்து வந்தனர். அவர்தம் குறும்பு மிகு 
வதுகண்ட வேல்கெழு குட்டுவன், கடற்படை ஒன்று சொண்டு சென்று 
அவரை வென்று வேரறுத்து வாகை சூடினான். அன்று முதல் அவ 
னுக்குச் சேரமான் கடலோட்டிய வேல்கெழுகுட்டுவன் என்ற இறப் 
புண்டாயிற்று, இக் குட்டுவனைச் செங்குட்டுவன் என்றும் கூறுவர். 
இப்-பாட்டைப் பாடிய ஆசிரியர் பரணரால் புிற்றுப்பத்து ஐரதாம் 
பத்திற் கடல்பிறக்கோட்டியசெங்குட்டுவன்பாராட்டிக்கூ றப்பட்டுளன். 

பரணர் காலத்துக் கடல்பிறக்கோட்டிய குட்டுவன் செங்குட்டுவனென் 

ம், வேல்கெழுகுட்டுவனென்றும் நூல்களிற் கூறப்படுவதனால் இரு 

வரும் ஒருவரால் தெளிவாம். இப் பாட்டு ஆரியர் பரணர், குட்டுவன் 

கடல் பிறக்கோட்டும் செயல் செய்தற்கு முன்னர் அவனைப் பாடியது. 

பின்னர்ப் பாடிய பாட்டுக்களான பதிற்றுப்பத்து இச் செய்தியைச் சறப் 

பாகக் குறிக்கின்றன. 
இதன்கண், உழவுத் தொழிலுக்கு இன்றியமையாத மேகமும், 

அது கருத்து மழை பெய்யுங்காலத்துச் செய்யும் மின்னலும் உடன் 
தோன்றும் இடி.முழக்கமூம், மின்னியிடித்து மழை பெய்யுங்கால் காற் 
வீசையும் பரவிப் பொழியுமாறு வீசும்வளியும், இவ்றூல் ஈரங்கொண்ட 
Bean, அதனை யுமுதற்கு வேண்டும் ஏரும், உழுதவழி யுண்டாகும் 

படைச் சாலும், அதன்கண் விதைக்கப்படும் வித்தும், அது விளைந்து 
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முற்றிக் கதிர் தலைசாய கீற்றலும், அவற்றை யறுத்துப் போரிடுததும் 
வயலுழவர்பால் நிகழ்தல்போல, போர்க்களத்தில், கருங்கை யானை 
மேகமாக, மறவர் எறிதற்குயர்த்த வாள் மின்னலாக, போர்முரசு 
மூழக்கமாக, மிக விரைந்த செலவினையுடைய குதிரை வீசு வளியாக, 
வல்வில் வீங்கு காண் செலுத்திய கணைகள் மழைத்தாரையாக, இவம் 
முல் கொலையுண்ட மாக்களின் குருதி தோய்ச்து சரமுற்ற போர்க் 
களம் வயலாக, தேர் ஏராக, ஆயுதமாய படைகளால், &ீழ்மேலாக 
மறிக்கப்பட்ட படை முதலியவற்றின் நிரை படைச்சாலாக, வெள் 
வேலும் கணையமும் எறியப்பட்டுச் தி வீழ்வன விதையாக, பகை 
வரை வெட்டிச் சாப்த்தலால் மிதிப்புண்டு ஈகங்கிய நிணங்களின் அச்சக் 
தீரும் நிலை பைங்கூமாகப் பேய்மகளிர் பிணங்களின்முன் சூழ்ந் துவர, 
சிதைர்த பிணங்களின் குவை போராக, அவற்றைப் பூதம், பேய், நரி 
ஹேதலியன முகர்துண்ணும் வகையில்தான் தன்னைப் பாடி, வருவோர்க்கு 
அவர் வேண்டுவன ஈதற்பொருட்டுச் செங்குட்டுவன் வீற்றிருக்கின்றான்; 
அவனைத் தடாரிப் பொருஈன் ஒருவன் சென்று கண்டு, “வேந்தே! யான் 
என் தடாரியை யறைந்து சின் விறற்புகம் பாடிவந்தேன் ; என் வறுமை 
ரக் கன்றும் பிடு.யும் விரவிய, இமயம் போலுயர்க்த, களிறுகளைப் uma 
லாக நல்குவாயாக'' ஏன்று கேட்கும் வகையில் ஆரியர் பாடியுள்ளார். 

இருப்புமுகஞ் செறித்த வேர்9ழின் மருப்பிற் 
கருங்கை யானை கொண்டு வாக 
Bar Der) wou Og Naor wut dH 

வாண்மின் னாக வயங்குகடிப் பமைந்து 

GB குருஇப் பவிய புரசுமூழக் காக 

அரசராப் பனிக்கு மணங்குறு பொழுதின் 

வெவ்விசைப் புரவி வீசுவளி யாக 

விசைப்புறு வல்வில் வீங்குமா ணுகைத்த 

கணைத்துளி பொழிந்த கண்ணகன் இடக்கை 

ao ரச் செறுவயிற் றேரே ராக 

விடியல் புக்கு நெடிய நீட்டிறின் 

செருப்படை. மிளிர்க்த திருத்துறு பைஞ்சா ற் 

பிடிச்தெறி வெள்வேல் கணையமொடு வித்த 

விழுத்தலை சாய்த்த வெருவரு பைங்கூழ்ப் 
௧௫ பேய்மகள் பற்றிய பிணம்பிறங்கு பல்போர்பு 

சணகரி யோடு கழுதுகளம் படுப்பப் 
பூதங் காப்பப் பொலிகளக் தழீஇப் 

பாடுகர்க் இருந்த பிடிுடை யாள 

சேய்வை வெண்சாம் புரையும் விணி 
௨௦ வேய்வை காணா விருந்திற் போர்வை 

அரிக்குரற் றடாரி யுருப்ப வொற்றிப்
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பாடி வந்திசிற் பெரும பாடான் 

ரெழிலி தோயு மிமிழிசை யருவிப் 

பொன்னுடை. கெடுங்கோட் டி மயத் தன்ன 

௨ட ஓடை நுதல வொல்குத லறியாத் 

துடியடிக் குழவிய பிடியிடை மிடைந்த 

வேழ முகவை கல்குமதி 
தாழா விகைத் தகைவெய் யோயே. 

திணையும் துறைய மலை. துறை: ஏர்க்கள உருவகழுமாம் - சேரமான் ௨ 

லோட்டிய வேல்கெழு குட்டுவனைப் பரணர் பாடியது. 

உரை: இருப்பு முகம் செறிக்,௪ ஏந்தெழில் மருப்பின் - 

இரும்பாற் செய்யப்பட்ட பூண் நுனியிற செறிக்கப்பட்ட உயர்ரக 

அழகிய கொம்பினையும் ; கருங்கை யானை - பெரிய கையினையு 

முடைய யானை) கொண்ழூவாக - முலாொசவும் ;) கீள் மொழி 

மறவர் எறிவனர் உயர் கக வாள மின்னாக - கெடுமொழியை 

ய்டைய வீரர்கள் பகைவர்மேல் எறிகுற்காக ஏக்திய வாள் 

மின்னலாகவும் ; வயங்கு கடிப்பு அமைக்க குருஇப் பலிய முரசு 

முழக்காக - விளங்குகின்ற குறுக்கடிகொண் Lt bELILIG BT 

குருஇப்பலி பூட்டப்பெற்ற முரசொலி மழையின் முழககமசசு 

வும்) அரசு அர௱ப் பனிக்கும் ௮ணங்குறு பொழுதின் - அரசச் 

களாடஇிய பாம்புகள் அஞ்சி ஈடுககும் வருத்கமிக்க பொழுதஇன் 

சண்; வெவ்விசைப் புரவி விசு வளியாக - வெவ்விய செலவை 

யுடைய கு௫இுரைகள் மோதுகின்ற காற்றாகவும்; விசைப்புறு வல் 

வில் Pag காண் உகைக்க கணைக் துளி போழிக்த கண்ணகன் 

இடக்கை .: விசைத்துக் கட்டப்பட்ட வலிய வில்லினுடைய பெரிய 

நாண் செலுத்திய அம்புகளாகய மழை பொழிக்கத இடமகன் த 

Curtasr SBN; ஈரர்.. செறுவமின - கூருஇ தோய்ந்து 

ஈரமரயெ செருக்களத்தினகண்; கர் ஏராக-தேர்கள் எர்களசக 

வும், விடியல் புல்கு - விடியற்கால,க்?,த புகுந்து ; நெடிய நீட்டி 

நின் செருப்படையமிளிர்த்த இருக்துறு பைஞ்சால்-நெடி.பவாகிய 

நின் வேல முதலிய படைக் கருவிகளை நீட்டி மாற்றார்ப் படைக் 

கலங்கள் சீழ் மேலாக மறிக்கபபட்டாழ்க் தமைக் ௪ பசிய படைச் 

சாலின்சண் ;  பிடிக்கெறி வெள வேல் கணையமொடு வித்தி - 

பிடிக்தெறியும் வெள்ளிய வேலும் கணையமாழுமாகிய படை 

சளக் துளபடச சிதைக்தறிகலால் அவை விதையோல் நிலகு 

இழ புதையுண்ணச்செயது; விழுக் கலை சாய் க.க வெருவரு பைங் 

கூழ - பெரிய தலைகளை வெட்டிச் சாய்த்து மூளையும் கிணமுச் 

குழம்பிய கண்டார்க்கு அச்சம்பயகறாம் பிணங்களாகிய பசிய 

பமிரினுடைய ; பேய் மகள் பற்றிய பிணம் பிறங்கு பல் போர்யு -
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பேப்மகளிர் மொய்த்துச் சூழும் பிணங்கள் குவிக்கப்பட்டுயர்க் த 

பல போர்களை ; கண நகரியோடு கழுது களம் படுப்பஉட்டமான 

தரிகளும் பேய்களும ஈர்த்துண்ண ); பூதம் காப்ப - பூதங்கள் 

காவலைச் செய்ய; பொலி களம் கழீஇ - பிணங்களாகுிய கெல் 

பொலிக்த போர்க்கள கத பொருந்து; பாடுகர்க் கருக்கு பீடுடை 

யாள. பேராக்களம் பாடும் பொருகர் மூகலியோர் பாடக 

கேட்டற்பொருட்டு வீற்றிறாங்கு பெருமை யுடையவனே ; 

டேதய்வை வெண்காழ புரையும்-சல்லிற் றேய்குது அரைக்கப்படும் 

வெள்ளிய சம்தனக்கட்டைபோலும் ) விசி பிணி வேய்வை காணா 

விருந்தின் பேரவை - இறுக வி௫த்துக் கட்டப்பட்ட குற்ற 

மில்காத பு.இ.காகப் போர்க்கபபட்ட; அரிக்குரல் தடாரி உருப்ப 

ஓறறி - அரித்து ஓசையுடைய தடாசிப பழையைச் சூடேற்றி 

யறைந்து ; பாடி. வக்இரின் - பாடி வந்தேன்) பெரும - பெரு 

மானே ; பாடான்று-ஓசை கிறைந்து ; எழிலி சோயும் இமிழிசை 

யருவி-முகில்கள் படியும் ஒலிக்கின்ற ஓசையையுடை (ப அருவிகள 

பொருக்இய; பொன்னுடை கெடுஙகொட்டு இம.ப.கதன்ன - 

போன்னின் கிறம் பொருக்தஇய கெடிய உச்சியையுடைய இமயத் 

மைப்போல; ஜடை நுூதல - பட்டமணிக்க இரம்.பியினையும் , 

ஓல்கு கல் ௮மியா . சருவ தலில்லா SF ; அுடி.யடி.ச் குழவிய பிடி - 

துடிபோன்ற அடியையுடைய கன்றையுடைய பிடி யானைகள் 5 

இடை மிடைக்த - இடையிடையே செறிந்துள்ள ) வேழ மூகவை 

நல்குமதி - கனிறுகளாகிய பரிசிலை கல்குவாயாக) தாழா ஈகைகு 

தகை. வெய்யோய் - குன்றாத ஈகையாற் பிறக்கும் புகழை 

விரும்புபவனே ; எ .- று 

யானைகள் மழை மேகமாகவும், மறவருடைய வாள் மின்னலாக 

வும், முரசொலி இடிமுழக்காகவும், அதுகேட்டு அஞ்சும் வேந்தர் பாம் 
பாகவும், புரவிகள் காற்றாகவும், கண மழைத்துளியரகவும், குருதி 

யீரம்பட்ட போர்க்களம் வயலாகவும், தேர் ஏராகவும், தேர் சென்று 
ஆழ்ந்தவிடம் படைச்சாலாகவும், பலரும் இரிந்து மிதிப்புண்பது திருதி. 
தப்படும் மறுசாலாகவும், கையறுப்புண்டு வீழும் வேலும் கணயமும் 

விதையாகவும், தலைசாய்ந்து விழும் வீரர் வளைந்து தலைசாய்ந்து நிற்கும் 

பசிய பயிராகவும், பிணக்குவை போர்பாகவும் உருவகம் கொள்க. 

பொலி களம், கநெம்பொலி நிறைந்த களம், உழவர் போர்க்களழ்தே 
நின்று ஏர்க்களம் பாடும் பொருகர் பாட, அப்பாட்டை யேற்று அவர் 
கட்கு நெல்லைத் தருவதுபோல, வேர்கரது போர்க்களத்தில் பொருகர் 
பாடும் புகழை ஏற்றலின், “*பரடுகர்க் இருந்த பீடுடை யாள” என்றார். 
தோலிலும் தோலாற் செய்யப்படும் வார்களிலும் ஈரம்புகளிலும்காணப் 
படும் பிசர் வேய்வை யெனப்படும். அது குற்றமாய் இசைக் கருவிக்குச் 

சிறப்புத் சாராமையின், **வேய்வை காணா விருக்திற் போர்வை” யென் 
gi. *வேய்வை போகிய விரலுளர் நரம்பு”! (பொரு. ௧௭) என்று 
பிறரும் கூறுதல் காண்க. சூடேற்றிய வழி தடாரியின் ஓசை மிகுவது 

பற்றி “உருப்ப வொஜற்றி'' யென்றார். தகை, அழகுமாம். வெய்யோய், 
வேண்டற் பொருட்டா வெம்மையடியாகப்பிறந்த வினைப்பெயர்.
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பீடுடையாள, பெரும, தடாரி ஒற்றிப் பாடி ob BAe, வெய்யோய், 

குழவிய பிடியிடைமிடைந்த வேழ முகவை ஈல்குமதி என்று கூட்டி 

வினை முடிவு செய்க. 

விளககம் : மறக்கள வழியாவது, “முழவுறழ் தணிதோளாளை, 

உழவனாக வுரைமலிக் தன்று, * (பு,வெ.மா. ௮. ௫) என வரும். Bef 

“Gi வேனில்'' (தொல். புறத். ௧௭) என்ற சூத்திரத்து, “ஏரோர் 

களவழி யன்றிக் களவழித், தேரோர் தோற்றிய வென்றியும்'' என்த 

தன் உரையில் இதனை யெடுத்துக்காட்டு. “இஃது ஏரோர் களத்தின் 

வழி கூறியது”' என்பர் இளம்பூரணர். இப்பகு திக்கு நச்சினார்க்கினியர், 

“நெற்கதிரைக் கொன்று களத்திற் குவித்துப் போர் அழித்து அதரீ 

இரித்துச் சுற்றத்தொடு நுகர் வதற்கு முன்னே கடவுட்பலி கொடுத்துப் 

பின்னர்ப் பரிசிலாளர். மூகக்து கொள்ள வரிசையின் அளிக்குமாறு 

போல, அரசனும், காற்படையையுங் கொன்று களத்திற் குவித்து 

எருது களிறாக வாள்மட. லோச்சி அதரி திரித்துப் பிணக்குவையை 

நிணச்சேற்ரோடு உதிரப் பேருலைக் கண் ஏற்றி ஈனா வேண்மான் இடக் 

Spr கூழ்ப்பலியைப் பலியாகக் கொடுத்து எஞ்சிறின்ற குதிரை 

யானைகளையும் ஆண்டுப் பெற்றன பலவற்றையும் பரிசிலர் முகந்து 

கொள்ளக் கொடுத்தலாம்'” (தொல். புறத். ௨௪) என்று கூறுவர், இப் 

பாட்டினும், குட்டுவனா உழவனாகவும், அவனுடைய போர்க்கள 
நிகழ்ச்சியை ஏர்க்களத்தின் செயலில் வைத்தும் உருவகம் செய்து 
கூற்னமையின், இதனை எர்க்கள வுருவகம், என்றார்போலும். இப் 

பாட்டுப் போர்க்களம் பாடும் பொருநன் ஒருவன் கூற்றில்வைத்துக் 
கூறுதலின், *அரிக்குரல் தடாரி உருப்ப வொற்றிப் பாடிவக்திசின் 

பெரும'” என்றும், பாடி வந்ததன் கருத்து விளங்குதழ்கு, “வேழ 
முகவை நல்குமதி'” யென்றும், சீட்டியாது கருக வென்பார், தாழா 
வீகைத் தகை வெய்யோய்'' என்றும் கூறினார். ஆசிரியர் பரணர் 
பெயரால் பரணர் பள்ளி யென்றோர் ஊர் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத் 
துக் காங்கேயப் பகுதியில் உளது. (&. 18, 14௦, 360 ௦1 1908) இப்போது 
இது பரஞ்சேர்வளியென வழங்குகிறது. 

moro. சோரன் செருப்பாழியெறிந்த இளஞ்சேட்சென்னி 

சோழன் இளஞ்சேட்சென்னி சோழகாட்டுக்கு வேர்தனைபின் 
வட வடுகர் அடிக்கடி அவனது தொண்டை நாட்டிற்குட்புகுந்து குறும்பு 

சய்தனர். அவர்களை அவ்வப்3போது அவன் வெருட்டி. யோட்டிஞ 
யினும் வடுகரது குறும்பு குறைந்தபாடில்லை. மூடவில் அவன் பெரும் 
படை யொன்று கொண்டு சென்று பாழி யென்னுமிடத்தே தங்க 
யிருந்த வடுகரைச் சவட்டி வென்றி யெய்தினான். பாழி ஈகர் நல்ல 
அரணும் காவலும் பொருந்தியிருந்தமையின் அதனை வடுகர் கைப்பற்றிக் 
கொண்டி அதத் தமக்கு இடமாகக் கொண்டிருந்தனர். சோழன் 
வடிகரை வென்று அவருடைய வலிய அரண் சூ.ழ்ர்த பாழி நகரையும் 
அழித்துச் செரு மேம்பட்டான். அதனால் அவனைச் செருப்பாழி 
யெறந்த இளஞ்சேட்சென்னி யென வழங்கினர். இடையன் சேந்தன் 
கொழற்றன ரன்னும் சான்றோர், சென்னி, செருப்பாழி யெறிந்த 
திறத்தை, எழூஉத் திணிதோஸ் சோழர் பெருமகன், விளங்குபுகழ் 
கிறுத்த இளம்பெருஞ் செனணி, குடிக்கட னாகலிம் குறைவின் மூடிமார், 
செம்புறழ் புரிசைப் பாழி நாறி, வம்ப வடுகர் பைந்தலை சவட்டி* 
(அகம். உ௭டு) வென்றானென்று குறிக்கின்றார். இப் பாழி யென்பது



a. Go புறகானூறு 

தொண்டைராட்டு நெடுங்குன்றத்துக் கல்வெட்டொன்றில் பாழி 

ஓபிளியான திருவாஞ்சேரி'? (A. R. No 26 of 1934-5) very கூறப்படு 
இறது. இது செங்கற்பட்டு தாலூகாவில் உளது. வடுகரைச் சவட்டி 
யது கொண்டு செருப்பாழி தொண்டைகாட்டுப் பாழியாகலாம் என்று 

கருதப்பட்டது. ஏனை காடுகளிலும் பாழியெனப் பெயரிய ஊர்கள் 
பலவுண்டு. சோழகாட்டுப் பாழி அரதைப் பெரும்பாழி யென்றும் இக் 
காலத்து அரித்துவாரம்ங்கல மென்றும் வழங்கும். இந்த இளஞ்சேட் 
சென்னி, மெய்தலங் கானல் இளஞ்சேட்சென்னி யெனவும், சேரமா 

னுடைய பாழமுஞூரை யெறிந்த இளஞ்சேட்சென்னி யெனவும், செருப் 

பாழியெறிந்த இளஞ்சேட்சென்னி யெனவும் இத்தொகை நூலாற் குறிக் 
கப்படுகின்றான். இனி, இடையன் சேந்தன் கொற்றனார் பாழி யெறிக்த 
சென்னியை இளம்பெருஞ் சென்னி யென்றலின், நெய்ரலங்கானல் 
என்னுமிடத்தே தோன்றிச் சேரமானது பாமுளூரை யெறிந்த இளஞ் 
சேட்சென்னி, இளம்பெருஞ் சென்னியின் வேறாவன் என்றும், செருப் 
பாழி யெறிர்த இளம்பெருஞ்சென்னியும், பாமுளாரெறிந்த இளஞ்சேட் 
சென்னியும் உடன்பிறந்தோராகலாமென்றும், இருவரும் ஒருகாலத்தவ 
சாதலின் ஊன்பொதி பசங்குடையாராற் பாடப்பெற்றனரென்றும் 
கருதலுமுண்டு. இக் கருத்து உண்மையா மாயின், செருப்பாழி 
யெறிந்த இளம்பெருஞ்செனனி யெனற்பாலது ஏடெழுதினோரால் 
இளஞ்சேட்சென்னி யெனக் தவறாக எழுதப்பட்டதெனக் கோட்ல் 
வேண்டும். இந்த இளஞ்சேட்சென்னி வடுகரை வென்று களங்கொண்ட, 
செய்தியறிர்த ஊன்பிபாதி பசுங்குடையார் அவள்பாற் சென்று, பகை 
வர்பால் அவன் பெற்ற களிறுகளைப் பரிசிலாகப் பெறக் கருத இப் 
பாட்டினைப் பாடினார். இதன்கண், தம்மைப் புரப்போர் இல்லாபை 
யால் தம்முடைய கூற்றத்தார் பசியால் வருந்த அவருடனே தாம் காடு 
பல கடந்து அவன்பால் வந்ததாகவும், அவன் பகைவரைக் கொன்று, 
பேய்மகள் குரவை யயரப், பருந்தும் கழுகும் இருந்து பிணம் தின்ன 
வென்றி மேம்பட்டிருந்ததாகவும், தாம் புகரீமுக முகவை விரும்பி வக் 
இருப்பதாகவும் குறித் துரைக்கின்றுர். 

வள்ளீயோர்க் காணா ஆுய்திற னுள்ளி 
நாரும் போழுஞ் செய்தூண் பெறாஅது 

ப௫ிதினத் திரங்கிய விருமபே ரொக்கற் 
கார்பதங் கண்ணென மாதிரந் தழைஇ 

இ வேருழம் துலறி மருங்குசெத் தொழியவர் 

தத்தம் குடிஞைத் துடிமரு டீங்குரல் 
உழுஞ்சிலங் கவட்டிடை யிருந்த பருந்தின் 
பெடைபயிர் குரலொ டிசைக்கு மாங்கட் 
கழைகாய்ம் துலறிய வறங்கூர் நீளிடை 

௪௦  வரிமரற் நிரங்கிய கானம் பிற்படப் 
பழுமர முள்ளிய பறவை போல 
ஓண்படை மாரி வீழ்கனி பெய்தெனத் 
துவைத்தெழு குருதி நிலபிரைப் பரப்ப 
விளைந்த செழுங்குர லரிந்துகால் குவித்துட



மலமும் உரையும் கூடக 

௪௫ படுபிணப் பல்போர் பழிய வாங்கி 

எருதுகளி முக வாண்மட லோச்சி 
அதரி இரித்த வாளுகு கடாவின் 
அகன்கட் டடாரி தெளிர்ட்ப வொற்றி 

வெந்திறல் வியன்களம் பொலிகன் றேத்தி 
௨௦ இருப்புமுகஞ் செறித்த வேந்தெழின் மருப்பின் 

வரைமருண் மூகவைக்கு வக்க சனன் பெரும 
வடிஈவி லெல்கம் பாய்க்தெனக் கிடக்க 
தொடியுடைக் தடக்கை யோச்சி வெருவார் 
இனத்தடி விராய வரிக்குட ரடைச்சி 

உடு அழுகுரற்பேய்மக ளயரக் கழுகொடு 
செஞ்செவி யெருவை இரிதரும் 
அஞ்சுவரு கடக்கைய களங்கிழ வோயே 

திணையும் துறையு மவை, சோழன் செருப்பாழி யெறிந்த இளஞ் சேட்செள்வியை 

ஊன்பொதி பகங்குடையார் பாடியது. 

உரை : வள்ளியோர்க். காணாது - வள்ளன்மையுடைய 

டுபருமக்ககாக காணப்பெரறுமையால் ; உய் இறன் உள்ளி காரும் 

போழும் செய்து - உய்யும் வகையை யெண்ணிப் பனைமடற்கண் 

பெறப்படும் காரும் பனங்குருகதும் கைக்கொண்டு) ஊண் 

பெறாது ப௫சிதினத் இரங்க இரும்பே ரொச்கற்கு - உணவு 

இடைககப் பெறாமையாற் பசிகினறு வருத்து வருந்திய எண் 

னுடைய பெரிய கறற தீ தார்க்கு; ஆர்ப,தம் கண்ணென-நிறைக் த 

உணவு பெறவேண்டுமென்பஇலே கோசக்கம் இருப்பதறிந்து ) 
மாஇரம் துழைஇ - நாற்றிசையும் கேடி. ; வேர் உழைந்து 26) nF 

மேனியில் வியாவை யொழுக அலைந்து: Lj Orb Sl; மருங்கு செத்து 

ஒழிய வந்து - வயிரொட்டி வாட வந்து) அதக்தக் குடிஞைத் 

துடிமருள் இக்குரல் - சரத்கின்கண் வாழும் கோட்டானகளின் 

துடியோசைபோலும் கடிய குரலோசை ) உழுஞ்சில் ௮ம் கவட் 

உடை இருந்,த-உழுஞ்சின் மரத்தின் கவடுகளிலிருக் க ) பருந்தின் 
பெடை. பயிர் மூரலோடு இசைக்கும் - டெடைப் பருந்தை 

யழைக்கும் சேவற் பருந்தின் காலோடு கலக்தொலிக்கும் ) ஆக் 

கண்-அவ்விட தீது; கழை காடக்து உலறிய வறங்கூர் நீள் இடை- 

மூங்கில் காய்ந்து உலறிக் இடக்கும் நீரின்றி வறம்மிக்க நீண்ட 

வழியிட 565 ; வரி மரல் இரங்கிய கானம் பிற்பட-வரிகளையுடைய 

மாற் பழங்கள் வற்றிக் இரங்கிக் கடெக்கும காடுகள் பிற்பட் 

டெசழிய ; பழு மரம் உள்ளிய.பறவைபோல - பழுத்த wormed 

நினைந்து செல்லும் வெளவால்களைப்போல ; ஒண் படை மாரி 
வீழ் கனி பெய்கென-ஒள்ளிய வில்லும் வாளுமாகிய படையாகிய
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மழை முகில் விரும்பிய தலைகளாகிய கனிககாப பெய்தமாக; 
துவை தகுகெழு குருகு கிலமிசைப் பரப்ப - முழஙஇவரும் GR 
வெள்ளம் நிலத்தின்மேற் பாவிச் செல்ல ; விளைந்த செழுங்குரல் 

அரிந்து கால் குவித்து - விளக்கு செழுமையான சுஇர்களாகிய 
கழுத்தை யறுத்துக் காலொன்றக் குவித்து; படு பிணப் பல் 
போர்பு அழிய வாங்கி - இறந்த பிணங்களாகிய பல போர்கள் 
அழியும்படி வளைத்து; களிறு எரு காக-யானைகளை எரு தாகவும் - 
வாள் மடல் ஓச்சி - வாட்படையைப் பனைமடலாகவும் கொண்டு 

செலுத்தி) அதரி இரிக்க ஆளுகு கடாவின் - புணைகட்டிச் சூழ் 
வரச்செய்க காலாட்கள் வீழக்க கடாவிழுமிடத்து ;/ அகுன்சண் 
குடாரி கெளீர்பப ஒற்றி-அகன்ற கண்ணையுடைய சடாரிப்பறை 

யொலிக்க அறைந்து; வெர்இறல் வியன்களம பொலிக என்று 
௪.கஇ.- வெவ்விய இறஃயுடைய தின் பெரிய போர்க்களம் 

புகழால் விளக்கமுறுக எனப் பாராட்டி ; இருப்பு மூகம் செதிக்து 
ஏந்து எழில் மருப்பின் - இரும்பினாற் செய்யப்பட்ட பூண் 
செறிக்கப்பெற்ற உயர்ந்த அழயெ மருப்பினையுடைய7? வரை 

மருள் முகவைக்கு வச தனெண் - மலைபோலும் களிறாயெ பரிசில் 
பொருட்டு வ௫?கன) பெரும் - பெருமானே; வடிஈவில் எஃகம் 

பாய்க்சென - வடிசகப்பட்ட கோடரி பாய்ந்து வெட்டிற்றாக/ 
கடக்க கொடியுடைக் கடக்கை ஐஓசி . அுணிபட்டுக்கிடக்க 

கொடி பணிக்க பெரிய கை டபொன்றை எடுத்து மேலே யுயாகஇ 
வெருவார் இன தது Digs PT rus வரிக்குடர் அடைச௫ ல அள்சாகு 

வீரர் கூட்டத்தின் சன்றுடைய கால்களைச் சகற்றிக்கொள்ளும் 
வரிபொருக்திய குடசை ஒருங்கு Crt EH) 3 பேயமகன் ope reo 

௮ப௪  பேயமகள கன அழுஞரஃம் பவெடுக்துப் பாடிக் உக தட 7 

சழுகொடு செஞ்செனி யெருவை இரிதரும - கழகுகளும் இவக்கு 

செவியையுடைய பருந்துகளும் இருந்து வட்டமிட்டுத் இரியும் ) 

அஞ்சுவரு கடக்கைய களம் இழவோய் - கண்டாசக்கு அச்சம் 

பயச்காம். இடத்தையுடைய போர்ககளககைக் தனதாக்கிக் 

கொண்ட உரிமையுடையவனே ; எ.று, 
வள்ளியோரது வள்ளன்மை பற்றுக் கோடாகத் சன் இனத்தவர் 

உயிநப்கன்றன ரென்பான், **வள்ளியோர்ர் காணாது உப்இது 
னுள்ளி'' என்றான். கார், பனைமடலிற் பெறப்படும் கார், போழ், பனங் 
குருத்து. “முூழமாஅரைமப் போர்றை யரவாய் மாமடல் காரும் பபோழும் 
கணை யொடு சுருக்கி'' (புறம். ௩௭௫) என்று பிறநம் கூறுதல் காண்க, 
“நாரும் போழும் செய்துண்”” டென்றும் பாடவறுபாடுண்டு. பட 
மிஞுரியரல் உணவு தருவாரையே (நோக்குதலின், * ஓக்கற்கு ஆர்பதம் 
கண்” என்றார். துடியோசை போன்றராயினும், சேட்டற்கு இன்னா தா 
யிருத்தலின் ““துடிமருடீங்குரல்'” எனப்பட்டது. மாரி கனி பெப் 
தென வென்றது இல்பொருளுவமை. விழ்கனி, உண்ணா விரும்பிய 
இணிய கனி. குரல், கழுத்துமாம். களிறுகளை நிரையாகப் பூட்டிப் 
பிணங்களை மிதித்துக்கொண்டு சற்றிவரச் செய்வதால், உடல் குழைந்து



மூலமும் உரையும் BBR. 

தலை வேறுபட்டு நீங்குதலின், **அதரி திரித்த ஆளுகு கடாவின்'” 
என்றார். *வரைமருள் முகவை"! யென்றதனணால், களிற்றுப் பரிசில் 
என்பது பெற்றும். வெருவரர் - அஞ்சாத வீரர், கடம்கைய? பெய- 
ரெச்சக் குறிப்பு, களத்தை வென்று தன தாக்கிக்கோடலின், **களங் 
Oyama” என்றார். கிழவோய், பெநம, பறவையோல, ஏத்தி, முக் 

வைக்கு வந்தனன் எனக் கூட்டி. வினை முடிவு செய்க. 

விளக்கம் : Osdvaypat கெல்லரிக்து தொகுத்த *கெற்களத் 
திக்குச் சென்று பாடி. கெல்பெற்று மகி மும் பொருகருட் சிலர் வேந்தா 
போருடற்றி வெற்றியெய்தும் போர்க்களத்துக்குச் சென்று பாடிக் 
களிறும், தேரும், மாவும், கலன்களும் பெறுவது பண்டையோர் மரபு, 
அவ்வாறு போர்க்களம் பாடிச்சென்ற பொருஈன் ஒருவன் கூற்றில் 
வைத்து ஆரியர் கஎன்பொதி பசுங்குடையார் செருப்பாழி யெறித்த 
சோமன் இளஞ்்ேட்சென்னியைப் பாடுகின்றார். பெருவளம் பெறும் 
போதெல்லாம் அவற்றைத் தம்மையொத்த பொருகர்க்கும் ஏனை இர 
வலர்க்மும் பகுத்தளித்து உண்பது அவர்களுக்கு இயல்பு. அதனால் 
வறுமை எய்தி வருக்துவது அவர்கள் வாழ்வில் அடிக்கடி. யுண்டாகும் 
நிகழ்ச்சியாகும். வறுமை மிந்கவழி ஏர்க்களமோ, போர்க்களமோ 
நாடிச் செல்வரென்பது விளங்கும். போர்க்களம் பாடும் பொருகன் 

வறுமையுற்று வருந்திய வருத்தத்தைத் சொடக்கத்டு3ல குறிப்பிப்பார், 
உயப்திறன் உள்ளி வள்னி3யோர்க் காணாது, ஊண் பெறாது பகிதினத் 
இரங்கிய ஓக்கல் பொருட்டு, மாதிரம் துழைஇ, கானம் பிற்படப் பழு 
மரம் உள்ளிய பறவைமபரல வறன் என்றான் என்றார். தான் பாடும் 
ஏர்க்களத்துக்கும், போர்க்களத்துக்கும் ஓப்புமை காட்டி, ஏர்க்களம் 
பாடிஷோர்க்கு வழங்குவதுபோலப் போர்க்களம் பாடின எனக்கும் 
வழங்குதல் வேண்டும் என்பான், “வெற்திறல் வியன்களம் பெரலித 
என்றேத்து வரைமநள் முகவைக்கு வந்தனென்” என்றான். ஓண்படை 
மாரி வீழ்கனி பெய்கன என்பது முதல் அதுரி திரித்த ஆளறாகு கடா 
வின் என்பது வரை ஏர்க்களத்? சாடு போர்க்களத்தை உருவகம் 
செய்தவாறு. சென்னியின் போர்த்திறம் புகன்று கூறுவார், Bin 
மகளும், கழகம். எருவையும் திரியும் போர்க்களம் சண்டார்க்கு அச்சம் 
உண்டாகும் வகையில், போரிற்பட்டோருடைய பிணக்குவையால் 
காட்சி வழங்கள் செய்து அக் களத்தில் வெற்றிக்குரியோன் சென்னி 
யாய் மேம்பட்டான் என்பதுபற்றிக் “களங் கிழவே௱ப்'” என்று குறித் 
துள்ளார். aos 

௩௭௧. தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் 

தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் ஒருகால் 

தன்னை யெதிர்த்த பகைவரை வென்று களங்கொண்டு மேன்மை 
யற்றுன். பகைவீரர் பலர் பட்டு வீழ்க்துனர். அவருடைய குதிரையும், 
களிறும் பலவாய்ப் பட்டு வீற்ந்தன. சிதைக்கு வீழ்5$ச பிணங்களப் 

பேப்மகனி ர௬ண்டுகளித்து நெடுஞ்செழியனை வாழ்த்ழிக் கூத்தாடினார். 
அக்காலத் போர்க்களம் பாடும் பொருகன் ஓருவன் அவைப் பாடிப் 
பரிசில்பெறும் கருத்துடன் சென்று காணும் வகையில் ஆரியர் 
சல்லாடனார் இப்பாட்டைப் பாடியுள்ளார். கல்லாடனார் கொண்டை 
கரட்டினரென்பது நினைவு கூரத் தக்கது. (செம். செல்வி சிலம்பு ௨௨, 
பக்கம் : ௧௪௩.) இதன்கம் கூறப்படும் பொருகன் தன்னைப் புரக்கும் 
தலைவர்கள் வேறே யில்லாமையால் வறுமையால் உணவின்றி வாடி ஒரு 
மரத்தடியில் தங்குகன்றான். பின்பு, தன் காவடியின் ஒரு தலையில் 

புறம். 1-4,



ner புறகானூறு 

பறையையும் மற்றையதில் இசைக் கருவிகளை வைத்துக் கட்டிய பையை 
யும் கட்டிக்கொண்டான் தலையில் நாரால் தொடுக்கப்பட்ட பூமாலையை 
யணிர்தான். சோறு சமைக்கும் மட்பானையைத் தோளிற்கொண்டான். 
தான் இருந்த மன்றத்தின்கண் நின்ற வேம்பின் பூ மழைத்துளி போல் 
உதிர, அவ்விடத்தினின்றும் நீங்காமல், வேறு இன்றியமையாது 
செய்தற்குரிய செயலையும் செய்ய விரும்பாது பொருளே விரும்பிய 
வுள்ளத்தனாப் நெடுஞ்செழியன் இருக்கும் போர்க்களம் காடி வழிகள் 
பல கடந்து சென்று அவணைக்கண்டு, **வில்லேருழவின் நின் நல்லிசை 

யுள்ளி, நின்பாற் பெறலாகும் புகர்மூக முகவைக்கு வந்தேன்'' என்று 

கூறுகின்றான். இப்பாட்டின் இடையே சில அடிகள் சிதைர்துவிட்டன. 

கிடைத்த ஏடுகளில் அவை காணப்படவில்லை. 

அகன்றலை வையத்துப் புரவலர்க் காணாது 
மரந்தலைச் சேர்ந்து பட்டினி வைடுப் 
போதவி ழலரி காரிற் றொடுத்துக் 
தயங்இரும் பித்தை பொலியச் கூடிப் 

இ. பறையொடு தகைத்த கலப்பையென் முரவுவாய் 
ஆடுறு குழிசி பாடின்று தூக்கி 

மன்ற வேம்பி னொண்பூ வுறைப்பக் 
குறைசெயல் வேண்டா சைய விருக்கையேன் 
அரிசி யின்மையி னாரிடை நீந்திக் 

௯௦ கூர்வாயிரும்படை நீரின் மிளர்ப்ப 
வருகணை வாளி... பைய உ வ ௨ட ௨௩௨4 

ப பபபபபபபபபபமின்பின்று தலைஇ 
இரைமுரை சார்க்கு முரைசால் பாசறை 
வில்லே ருழவினின் னல்லிசை யுள்ளிக் 

அடு குறைத்தலைப் படுபிண னெதிரப் போர்பழித் 
தயானை யெருத்தின் வாண்மட லோச்சி 
அதரி திரித்த வாளுகு கடாவின் 
மதியத் தன்னவென் விசியுறு தடாரி 
௮கன்க ணதிர வாகுளி தொடாலிற் 

௨௦ பணைமரு ணெடுக்தாட் பல்பிணா்த் தடக்கைப் 
புகர்முக முகவைக்கு வர்திசிர் பெரும 
களிற்றுக்கோட் டன்ன வாலெயி றமுத்தி 
விழுக் கொடு விரைஇய வெண்ணிணச் சுவையினள் 
குடர்த்தலை மாலை சூடி யுணத்தின 

உடு ஆனாப் பெருவளஞ் செய்தோன் வானத்து 
வயங்குபன் மீனினும் வாழியர் பல9வென் 
உருசெழு பேய்மக எயரக் 
குருதித்துக ளாடிய களங்கிழ வோயே. 

திணையும் துறையு மலை, நலையாவங்காளந்துச் ரெருவேள்ற பாண்டிறன் 
இெடுஞ்செழியனைக் கல்லாடர் பாடியது,
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உரை: அகன்றலை வையத்துப் புரவலர்க காணாது- அகன்ற 

இடத்தையுடைய கிலவுலகதீதின்கண் எம்மைப் பாதுகாக்கும் 
வேந்கரைக் காணப் பெறாமையால் ) மரந் கலைச் சேர்ந்து- -மன்றதி 

.இன்கண் நிற்கும் வேப்ப மரக்இன் அடியிலே இருந்து ; பட்டினி 

வை - பட்டினி இடந்து ; போ தவிழ் அலரி காரின் கொடுத்து - 

அரும்பு மலர்க்௪ பூக்களை காரால் மாலையாகத் தொடுத்து; தயங்கு 

இரும்பிகை௪ பொலியச் சூடி-விளம்குகின்ற தலைமயிர் அழறுறச் 
சூடிக்கொண்டு ; பஹையொடு ககைத்த கலப் பையென் . பறை 

யொடு கட்டப்பெற்ற கலங்கள் வைத்த பையையுடையேனாய் 3 

மூரவு வாய் ஆடுது GPA பாடின்று தூக்க - இதைந்கு வாயை 
புடைய சமைத்குற்கஷும்க் த பாணையைக் கெடா தபடி. மெல்ல 

எடுத்து வைக்கு) மன றவேம்பின் ஒண்பூ உறைப்ப-மன்றக்கஇின் 

கண் நின்ற அந்த வேம்பினது ஒள்ளிய பூவுஇிர.); அரிசி மின்மை 

யின் - சோற்றுக்குரிய அரிசி ினாவாளே / குறை செயல் 
€ேவண்டா ஈசைய இருக்கையேன் - மிக இன்றியமையாத வேறு 

எச் செயலையும் செய்யு விரும்பாது பொருள் ஈசையே கொண்ட 
இருக்கையினை யுடையேனாய/ ஆரிடை நீக்கி - பின்பு அரிய 

வழிகள் பல கடந்து ; கூர் வாய் இரும்படை நீரின் மினிர்ப்ப - 

கூரிய வாயையுடைய பெரிய வாட்படைகள் தம்முடைய நீர்மைப் 
படி. மேலும் &ீழுமாகச் சுழல ;) வருகணை வாளி-கம்மை கோக்க 
வரும் அம்புகளை ) ..4 444 வவட டக வ வவட வவ ய வம அன்பின்று தலைஇ - 

க. அன்பின்றிப் பகைவரை ஏறட்டு மேற்சென்று ; இரை 
மூரைச ஆர்க்கும் உரைசால் பாசறை-ஒலிக்கின்ற முரசு முழங்கும் 

பூகழமைக் உ பாசறைக்கண்ணே தங்கி ) வில்லேர் உழவின் கின் 
கல்லிசை யுள்ளி-வில்லை யேராகக்கொண்டு போராகய உழவின் 

சேய்யும் நின்னுடைய நல்ல புகழை நினைந்து ; குறைக்கலைப் 

படு பிணன் எதிர .. தலைகள் வெட்டுண்டு குறை யுடலங்களாய் 

வீழும் பிணங்கள் தன்னெதிரே குவிய; போர்பு அழித்து - அப் 

பிணக்குவையாகிய போரை யழித்து; யானை யெருக்தின் வாள் 

மடலோச்ச - யானைகளாகிய எருதுகளை வாளாகய பனைமடல் 
கோண்டு சூழ்வரச் செலுகுகு/ அ.கரி BASS ஆன் உகு கடச 

வின் கடா விடுதலால் த&் வேறு உடல் வேருகப் பிரிந்து 
சேசோாக்க கள த்இன்கண் ; ம.தய.த்தன்ன oor Au oO தடாரி - 

முழுமதிபோன்ற வாராற் கட்டப்பட்ட என் தடாரிப் பறையை ; 
அகன்கண் அதிர- அகன்ற கண்ணதுிரும்படி. யறைந்து ) ஆகுஸி 
இ.காடாலின் - ஆகுளிப் பறையைக் கொட்டிக்கொண்டு ; பணை 

மருள் நெடுக்தாள் - பறைபோன்ற நெடிய கால்கக£யும் ;) பல் 

Gorrgs தடக்கை - பலவாகிய சருசசரைகக£யுடைய பெரிய 

கையையும் ) புகர் முக முகவைக்கு வந்இசின் - புகர்பொருக்இய 

முகசுதையுமுடைய களிறாகிய பரிசில்பொருட்டு வந்தேன் ;
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பெரும - பெருமானே; களிற்றுக் கோட்டன்ன வாலெயிறு 

அழுத்இி-பன்.நியின் கோடுபோன்ற வெள்ளிய பற்களாற் கடித 

இர்த்து; விழுககொடு ont Qu வெண்ணிணச சவையினன் - 

கசையொடு விரவிய வெளளனிய கொழுபபைத் தின்று சுவை 

காண்பவளாய்; குடர்த். தல மாலை சூடி-முடர்களை தீ தன தலையில் 

மாலையாக அணிந்துகொண்டு; உண தக தன ஆனா - யாம் நிரம்ப 

வுண்ணவும் இன்னவும் குறையா தவா By; பெரு வளம் செய 

சோன - மிக்க பிணங்களாகயெே பெரிய வள தைக் கொடுத் தவ 

னாகிய இவ்வேந்தன்; வானத்து வயது பன் மீனினும் பல 

வாழியர் என - வானத்தினகண் oiler mG பலவாகய விண் 

மீன்களினும பல்லாண்டுகள் வாழ்வானால. எலு உருகெழு 

பேய்மகள் யர - ௮ச்சம் பொருந்திய பேய்மகள் பாடிக் 

குரவைக் கூத்தாட ) குருதித் துகளாடிய களம் இழவோய் - 

குருதி யுலர்ந்து துகள்பட்ட போர்க்கள தகை யுரிமைகொண்ட 

வனே எ. று. 

சுவையினளா௫ூயே பேய்மகள் வாழியர் பலவென அபர; துகளாடிய 

களங்்கெவோய், பெரும, காணாது, வைல், சூடி தகைஜ்த கலப்பையே 

னாய், தூக்கு, உறைப்ப, இன்மையின், வேண்டா இருக்கையேஞாய், 

நீந்தி, உள்ளி, வர்திசின் என மாறிச் கூட்டி வினைமுடு.வுசெய்க. 

காவடியின் ஒருதலையிழ் கலப்பையும் ஒருதலையிற் பறையும் கட்டுத் 

தூக்கிக் காவிச் செல்லுவது தோன்றப் “பறையொடு தகைத்த 

கலப்பையென்'' என்றான். கலப்பை இசைக்கருவிகளை வைத்துக் 

கட்டும் பை, பித்தை, தலைமயிர். “அலரி, சுரியிரும் பித்தை பொலியச் 

சூட்டி? (அகம் ௨௧௨) என்று பிறரும் கூறுதல் கரண்க. சமைத்தறகுரிய 

மட்பானையைத் தனியே தோளிழ் சுமந்து வருமாறு விளங்க அதனைத் 

தனியாகக் கூறினான். பாடுற்ற வழி, பானை அசைந்து உடைந்துபோ 

மாதலால், *பாடின்று தூக்க”? யெனல் வேண்டிற்று, வேம்பின் பூ 

மழைத்துளிபோல் உதிர்தலின் “*ஒண்பூ வுநைப்ப'' என்றார். குறை 

செயல், இன்றியமையாத செயல். நசைய விருக்கையேன் என்றற்கு 

வாளா இருத்தலை விரும்பிய இருச்கை புடையேன் என்றலுமாம். கடர 

விடுங் களம், கடாவேனப்பட்டது; கடாவீடுஞ் செயல் குறித்ததென்று 

மாம். பணை, வட்டமான வரயையுடைய ஒருவகைப் பறை; உரலெனிது 

மமையும். பிணர், சருச்சரை; இது வரிவரியாய்ப் பலவா யிருத்தலின், 

பல்பிணார்'? என்றார். புகர்முக முசவை, வகரக்கெவி யெனறுற் 

போல்வ தோராகு பெயர், களிறு, பன்றி, விழுச்கு, ஊன்வகையுள் 

ஒன்று. (சீவக; ௧௫௮௪ உரை) உணச் தன, உண்ணவும் தின்னவும். 

உண்டல், விழுங்குதல் ; தஇன்றல், மென்று உண்பது. Hut ga, 

ஈண்டுக் கூத்தின் மேனின்ற து. 

விளக்கம் 2: போர்க்களம் பாடும் பொருகன் தான் வறுமையுற்று 

வருந்திய வருத்தத்தை, புரவலா்க் காணாது பட்டினி வைகி, கலப்பை 

பேனாய்க் குழிசி பாடின்று தூக் ஈசசைய இருக்கையேனாய் ஆரிடைகீற்தி 
வருவேனாயினைன் என்று முதம்கட் கூறுகின்றான். பாண்டியன் தலை 
யாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் போர்க்களத்தில் பகை 
வரை யெறிந்து பிணக்குவை பெருகச் செய்க பெருமையைப் பின்பு
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படுபிணன் எதிரப் போர் பழித்து, வாண்மடலோச்சி அதரி திரித்த 
ஆளுகு சடாவின் ' எனப் பிரித்தோதினான் ; இது கேட்கும் வேந்தன் 
உள்ளத்தில் உவகை தோன்றி அவன் முகத்தே முூறுவலால் வெளிப் 
படக் கண்டு, ye செவ்வி நோக்குத் தான் தடாரியும் ஆகுளியும் 
இசைத்துக் களம்பாடிய இறத்தைக் கூறித் * தடக்கைப் புகர்முக மூக 
வைக்கு வந்தின் பெரும” என்று மொழிந்தான். வேந்தன் செய்து 
போர் ஈலத்தால் பேய்மகள் விழுக்கும் வெண்ணிணமும் இன்று குடர் 
களை மாலையாக அணிந்து உவகை மிருந்து போர்க்களத்தே கின் தேர்ப் 
பின்னு குரவை யாடி. மஇழ்இன்றாள் ; மகிழ்பவள் யாம் உண்ணவும் 
தின்னவும் குன்றாத பெருவளத்தைச் செய்தான் பாண்டியன் ; அவன் 
வானத்து வயங்கும் பன்மீனினும் பல்லாண்டு வாழியர் என வாழ்த்து 
கின்றாள். பேய்மகள் அதனச்சூரிய விழுக்கும் நிணமும் பிணமும் 
பெற்றுப் பாடியாடி  டம்ட துைப்பரலு யாமும் களிறும் மாவும் 
கலரும் தேரும் பெற்றுப் பாடியாடி மடூம்ச்மி மிகுமாறு செய் 
வாயாக என வேண்டின். “n Gi வேனில்'' எனக் தொடங்கும் 
சூதிரரத்து (தொல். புறத், கள) “Geert வென்ற கோமான் மூன் 
தோக்குரவை'' என்பதற்கு இளம்பூரணர் இங்கே பேய்பாகளாடிய 
புரியை எடுத்துக் காட்டுவர் ; **ஓ.ச் றிய மரபின் பின்தேர்க் குரவை”? 
என்றதற்கு இப்பகுதியை எடுத்துக் காட்டுவர் நஈச்சினார்க்கினியர் 
(தொல், புறத். சூ. ௨௧). பிறரும் வென்று களங்கொண்ட. வேந்தன் 
Curt வென்றழன்பின், பேய்கள் பிணர்தின்று குரவையாடின 
என்பது காண்க ; (புறத்திரட்டு. ௧௭௨௬௮) 

௩௭௨, தலையாலங்கானத்தூச் செருவென்ற பாண்டியன் 

நெடுஞ்செழியன் 

பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற கமெடுஞ்செ ழியன் 
பகைவரை வென்று களத்தைத் சனதாகக் கொண்டு அவ்விடத்தே 
களவேள்வி செய்தான். அப்போது பகைவருடைய வெட்டுண்ட, 
தலைகளை அடுப்பாக வைத்துக் கூவிளங்கட்டையை விறகாக இட்டு 

மண்டையோட்டை அகப்பையாகவும் வன்னிக்கொம்பை ௮இற் செரு 
கய கொம்பாகவும் கொண்ட அகப்பையைக் கொண்டு, உலையி௰் பெய்த 
ve pith நிணமும் குடரும் பொங்க, வேண்மாள் கூழாக்க, அதனை 
வாலுவன் தேவர்க்குக் காட்டிக் கலயத்துழ் பெய்த நீரை யாவர்க்கும் 
தெளித்து வேள்வி செய்தான். விழாவின்கண் புதுவோர் பலர் வரு 
வது போலப் புதியர் பலர் வந்திருந்த வேள்விச் சாலைக்கு ஆரியர் 
மாங்குடி மருதனு நம் வக்இருக்கார். அப்போது அவர் பாண்டியனைப் 
பாராட்டிப் புகழ்வாராப், போர்க்களம் பாடும் பொருனொருவன் 
பாசறைக்கண் வேர்தனைக்கொண்டு, களவேள்விசெய்து சிறக்கும் 
வேர், யான் என் தடாரிப்பறையைக் கொட்டிக்கொண்டு கின் 
புசழைப் பாடிவந்த தெல்லாம் நீ நல்கும் முத்துமாலையைப் பெறலா 
மன்2ற யாகும் என்று கூறுவதாக இப்பாட்டினைப் பாடியுள்ளார். 

விசிபிணிச் தடாரி Biddoar வொற்றி 
TED வந்த தெல்லா முழுத்த 
இலங்குவா ளவிரரொளி வலம்பட மின்னிக் 
கணைத்துளி பொழிந்த கண் கூடு பாசறைப்



௩௫௮ புறகானூது 

ஓ பொருக்தாத் தெவ்வ ரருந்தலை யடுப்பிற் 

கூவிள விறடினாக்குவரி நுடங்க 

அனா மண்டை வன்னியர் துடுப்பின் 

ஈனா வேண்மா ஸளிடந்துழக் தட்ட 

மாமறி பிண்டம் வாலுவ வேந்த 

௪௦ வதுவை விழவிற் புதுவோர்க் கெல்லாம் 

வெவ்வாய்ப் பெய்த புதுநீர் சால்கெனப் 

புலவுக்களம் பொலிய வேட்டோய்ரின் 

நிலவுத்திக மார முகக்குவ மெனவே. 

திணை : வாகை, நுறை: மறக்கள வேள்வி. கிழஷின மாங்குடி கிழார் பாடியது. 

உரை: வி9பிணிக் தடாரி இம்மென ஒற்றி - விசிததுக் 

கட்டப்பட்ட ணெப்பறை இம்மென வொலிக்கும்படி யறைந்து) 

ஏத்தி வந்ததெல்லாம் - நின்னைப் பாராட்டி வந்ததுற் கெல்லாம் 

காரணம், முழுக்கு இலங்குவாள அவிரொளி வலம்பட 

மின்னி - குறைவின்றி விளங்கும் வாளினுடைய மிக்க ஒளி 

வெற்றியுண்டாக மழைமின்னுபபோல மின்னி; கணத் துளி 

பொழிக்க கண்கூடு பாசறை-அம்புசளாகிய மழையைப் பெய்த 

இடம் கிறைந்கு பாசறைக்கண்ணே ) பொருந்தாக் தெவ்வர் 

அருக்தலை யடுப்பின் - மனம் போருந்தாத பகைவர் உடலி 

னின்றும் நீங்கயெ அரிய தலைகளாறி செய்யப்பட்ட அடுபபிலே) 

கூவிளவிறகன் ஆக்குவரி நுடங்க-கூவிளங்கட்டையாகிய of Bu 

டெரித்து ஆக்கப்படும் கூடழ்டையே வரிக்குடாகள் பிறழ்க்து 

பொங்க; ஆனா மண்டை வன்னிய௰க் துடுப்பின்- தலையிற் பொருக் 

காது நீங்கிய மண்டையோட்டை அகப்பையாகவும் வன்னி 

மரத்தின் கொம்பை யஇிற செருகப்பட்ட காம்பாகவும் கொண்ட 

துடுப்பினால் : ஈனா வேண்மாள் - ஈனுகு பேய்மகள் ; இடத்து 

துழந்து அட்ட - தோண்டித் துழாவிச் சமைகுத) மா மறு 

பிண்டம் - மாக்களும் உண்ண மறுக்கும் ஊன்சோரறுயெ 

பிண்டத்தை) வாலுவன் ஏந்து - பேட மடையன எடுத்துக் 

கொற்றவைக்குப் படைப்பானாய ஏந்இக்காட்ட) வதுவை 

விழாவின் - இருமணவிழாவில் நிகழத்துவது போல; புது 

வோர்க்கெல்லாம் வெவ்வாய்ப் பெய்த புதுநீர் சால்க என - 

விருக்இனார் எல்லோருக்கும் கலயத்தின் வெவ்விய வச. 

வழியாகப் பெய்த புதுநீர் அமைவதாக என்று சொல்லி நீரைத் 

தெளித்து; புலவுக் களம் பொலிய வேட்டோய் - புலால்காறுகி 

போர்க்களம் விளங்கக் களவேள்வி செய்தவனே; கின் நிலவுக் 

திகழ் ஆரம் முகக்குவம் என -நினது நிலவுபோல் ஓளிதிகழும் 

மாலையைப் பெறலாமென்றே யாகும்; ௭ - று.



மூலமும் உரையும் ௩௨௫௯ 

தடாரி ஒற்றி ஏத்தி வர்ததெல்லாம், வேட்டோய், கின்ஆரம் முகக்கு 
வம் எனவேயாகும் எனக்கூட்டி வினைமுடிவு செய்க, வாளின் ஒளி 
மின்னலாகவும் அம்புகள் மழைத் தாரையாகவும் உவமம் செய்தவாறு. 
மனம் பொருந்தாமையின் தெவ்வராயினமை தோன்றப் “*பொருக்தாத் 

தெவ்வர்'” என்றார். பகைவர் உடற்றசையைக் குடரோடே உலையில் 
பெய்து அடுங்கால் குடேறவேறக் குடர்கள் வெந்து மென்மை யெய்து 
தலின், *“ஆக்குவரி நுடங்க?” வென்றார். வரிகளையுடைய குடர் வர 
யெனப்பட்டது, வேண்மாள் அடும் கூழைத் துமாவுதற்குக் கொள்ளும் 
துடுப்பிற்குக் கொம்பு வன்னிமரக் கொம்பு என்றும், அகப்பை மண்டை 
யோடென்றும் விளக்குதற்கு, “ஆன மண்டை வன்னியர் துடுப்பின்'' 
என்றும் கூறப்பட்டது. இவ்வாறு அட்டகூழ் பொறுத்தற்கரிய புலால் 
சாற்றமுடையதாகலின் எத்தகைய விலங்கும் அதனை விரும்பாது 

மறுச்குமாறு தோன்ற, ,““மாமறு பிண்டம்” என்றார். புதுநீர், வழிபடுங் 
கலத்துப் புதிது பெய்த நீர், அதன் குறுகிய வாயிடத் தொழுகும் கீர் 

'தப்வக் கரப்புடையதாய் மாவராலும் விரும்பப் படுவதாயிருத்தலின் 

அதனை, “*வெவ்வாய்ப் புதுநீர்!” என்றார். நிலவொளி போல் கண்ணிய 
வொளியைச் செய்தலின். முத்துமாலை, “நிலவுத் இிகமார'' மெனச் 
சிறப்பிக்கப்பபட்டது, ஆம் என ஒரு சொற் பெய்து முடிக்க, 

விளககம்: மறக்கள வேள்வியென்பது, **அடுதிற லணங்காச, 

விடுதிறலான் களம் வேட்டன்று"?(பு, வெ. மா. ௮:௬௯) எனவரும். பகை 
ot தலையை அடுப்பாகவும், கூவிளங் கட்டையை அடுப்பெரிக்குங் 
கட்டையாசவும் கொண்டு மண்டையோடும் வன்னிமரக்குச்சியும் 
கொண்டமைத்த அகப்பையால் ஈனாவேண்மாள் கூழடுவதும், அதனைப் 
பேய்கட்கு அளித்து உண்பிப்பதும் கசளவேள்வியாகக் கூ றப்படுகின் றன. 
**அஞ்சுவர்த போர்க்களத்சான். ஆண்டலை யணங்கடுப்பின், வயவேந்த 
ரொண்குருகி, சனத் இயின் பெயர்பு பொங்கத், தெறலருங் கடுந்துப் 
பின், விறல் விளங்கிய விழுச்சூர்ப்பின், தொடித்தோட்கை துடுப்பாக, 

ஆடுற்ற வூன் சோறு நெறியறிர்த கடிவாலுவன், அடியொதுங்கப் பிற் 
பெயராப், படையோர்க்கு முருகயர”? (மதுரை. ௨௮ - ௩௮) எனக் 
களவேள்வி செய்யுர் திறத்தை இவ்வாகிரியரே பிறாண்டும் கூறுவர். 
இது பூதரீர் என்று அச்சுப்படியிற் காணப்படுகிறது. பூதநீரை, பூத 

தர்த்தமென்று, அஃதாவது “பஞ்ச தீர்த்தங்களில் பூதங்களின் 
பொருட்டு உள்ளங்கையினின்று விடப்படும் நீர்!” என்றும் சைவ சமய 
கெறி (பொது. ௬௬) கூறுகிறது. weet என்பதே பாடமாயின், 
தருப்பைப்புல் வளர்ந்த பொய்கையிடத்து நீர் என்றும், புது மட்கலத் 
துப் புதுகீர் என்றும், பூசமும் நீரும் எனப் பிரித்து எள்ளும் நீருமொன் 
றும் பொருள் கொள்ளப் படுதலின், ''பல்பொருமட் கேற்பின் நல்லது 
கோடல்'' என்றதற்?கற்ப ஈண்டைக்குப் பொருந்துவதறிந்து கொள்க... 
Bahu ஈக்€ரனார், “ஒருமுகம், செறுநர்த் தேய்த்துச் செல்சம மூருக் 
இக், கறுவுகொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே'' (முருகு. ௬௮- 
௧௦௦) என்பதனால், இவ்வாறு முருகன் களவேள்வி செய்து காட்டியது 
கொண்டு, பின்வந்த வெற்றி வேந்தர் பலரும் இக் களவேள்வி செய் 
தொழுகனரென வறியலாம், மறக்களவேள்வி யென்றொரு நிகழ்ச்சி 
யினை ஆரியர் தொல்காப்பியர் குறித்திலர் என்பது ஈண்டு நினவு 
கூரத்தக்கது. ஏர்க்களம் பாடும் இரவலர்க்கு ஏரோர் கொடைபுரிவது 
போலப் போர்க்களம் பாடும் இரவலர்க்குத் தேரோர் கொடைபுரிவது 
போர்க்கள வேள்வியென அறிக,



௬௨௬௦ புறகானூது 

௩௭௩. சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 

இச்சோழன், கள்ளிவளவன்என்னும் பெயரினன், இவன்குளமுற்ற 

மென்னுமிடதீதே இறர்ததனால், பிற்காலச் சான்றோர் இவனைக் குள 

மூற்றத்துத் துஞ்சிய கள்ளிவளவன் எனக் குறிப்பாராயினர். As 

ஏடுகளில் இப்பெயர் குராப்பள்ளித் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் என்று 

காணப்படுவது ஏடெழுதினோரால் நேர்ந்த பிழை. குராப்பள்ளித் 

அஞ்சயவன் பெருந்திருமாவளவன் எனப்படுவன். அவன் வேறு? 

சோழன் ஈலங்கிள்ளிக்குத் தம்பியான மாவளத்தான் வேறு. ஒருகால் 

இகத மாவளத்தானே குராப்பள்ளித்துஞ்2ய பெருக்திருமாவளவன் 

என வழங்கப்பட்டிருக்கினும். இருக்கலாம். அஃது ஈண்டைக்கு 

வேண்டிய ஆராய்ச்சி யன்று, குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் SI 

இறுதிக்காலத்தில் விளங்கியவர் கோவூர்கிழார். இள்ளிவன வளுக்குப் 

பின் வந்தவன் சோழன் நலங்கிள்ளி. சோழகாட்டில் கலங்கிள்ளி ஒரு 

பாலும் காரியாற்றுத்துஞ்யெ மெடுங்கிள்ளி ஒரு பாலும் இருந்து ஆட்சி 
செய்தனர். (இப் பாட்டின் இடையே சில அடிகள் சிதைந்திருக்கன் 

ன: இனி, சூராப்பள்ளியென்பது தஞ்சை மாகாட்டிலுள்ள திருவிடைக் 

கழி யென்னும் ஊராஞம். இங்குள்ள இறைவனுக்குத் இிருக்குராவுடை 

யார் (&.33, 11௦. 869 ௦11925) என்பது பெயர். இத் இழருக்குராவுடைய 

இறைவனை முருகனாகக் கொண்டே ௫, பி. ஒன்பதாம் நாம்ருண்டில் 

வாழ்ந்த செப்புறைச் சேந்தனார் தமது பிருவிசைப் பாவைப் பாடியுள் 

ளார். இங்கே மிகப் பழையதொரு அவன் கோயில் சோளேச்சுரம் 

என்ற பெயருடன் இருப்பதாகவும், அது குராப்பள்ளித் துஞ்சிய பெருக் 

திருமாவளவன து பள்ளிப்படைக் கோயிலாக இருக்கலாம் என்றும் 

காலஞ்சென்ற சிகாழி, சைவத்திரு. முத்துத்தாண்டவரரய பிள்ள 

Fe Mout 4) DH இள்ளிவளவனை , ஆரியர் கோவூர்கிழார், இப்பாட்டின் 

கண் களம்பாமிம் இளம்பொருகன் ஒருவன் கூற்றில்வைத்துப் பாரா ட்டி 

யுள்ளார். இவ்வளவன், முரசம் மழையென முழங்க, களிறுகள் முல் 

போல் தரள, தேரும் கு திரைகளும் மஜைத்துளிபோற் சிதைந்து வீழ 

அம்புகள் காற்றெனச். செல்ல வீரருடனே கூடிக் கொங்கரொடு 

பொருது அவர் புறந்தந்தோடச் செய்தானெனவும், இவ்வாறே குட 
காட்டு வஞ்சகர் மூம்றத்திம் போருடற்றி வயக்களனாக்கினனெனவும், 

குறிக்இன்றார். முன்ீனாராகய பொருகர் பலர் உயர்ச்த வேக்கருடைய 
களக்தொறுஞ் ரென்று பாடிக் களிறாகிய பரிசில் பல பெற்றனரெனப் 
பெரியோர் கூறக்கேட்ட இப் பொருரன் தானும் அவ்வாறே வளவனை 
யொத்த வேந்தர் பிறரில்லாமை கண்டு கிள்ளிவளவன்பால் பகைப் 
புறத்துப் பெற்றவற்றைப் பரிரிலாகப் பெறவேண்டி. வந்ததாக இப் 
பாட்டின்கட் கூறுகின்றான். 

உருமிசை முரச முழக்கென விசைப்பச் 
செருகவில் வேழங் கொண்கூ வாகத் 
தோர்மா வறிதுளி தலைஇ கநாமுறக் 
கணைக்காற் றடுத்த கண்ணகன் பாசறை 

இ. இழிதரு குருதியொ டேந்திய வொள்வாட் 

பிழிவது போலப் பிட்டையூ mami 
மைந்த ராடிய மயங்குபெரும் தானைக்



மூலமும் உரையும் ௬௧ 

கொங்குபுறம் பெற்ற கொற்ற வேந்தே 
கவ்வ வ் கக பய வவ வட ட வக உடபட க தண்டா மாப்பொறி 

50 மடக்கண் மயிவியன்று மறலி யாங்கு 
நெடுஞ்சுவர் கல்லில் புலம்பக் கடைகழிந்து 
மென்றோண் மகளிர் மன்றம் பேணார் 
புண்ணுவந்து........ ட்ப பவட 

வட ஒக உளையணிப் புரவி வாழ்கெனச் 

கட சொன்னிம லின்மையி னின்னிழற் சேர 

நுண்பூண் மார்பிற் புன்றலைச் சிறாஅர் 
அம்பழி போழுதுிற் றமர்முகங் காணா 

டக எஷானை எனி வாளிற் மூக்கான் 

வேந்து புறங் கொடுத்த வீய்க்றுகு பறச்தலை 
௨௦ மாட மயங்கெரி மண்டிக் கோடிறு 

புருமெறி மலையி னிருகிலஞ் சேரச் 
சென்றோன் மன்ற கொலைவம் சென்றெறி 
வெம்புண் ணறிகர் கண்டுகண் ணலைப்ப 

வஞ்சி முற்றம் வயக்கள னாக 

உ௫ அஞ்சா மறவ ராட்போர் பழித்துக் 
கொண்டனை பெரும குடபுலத் ததரி 

பொலிக வத்தைசின் பணை தயங்கு வியன்களம் 
விளங்குதிணை வேந்தர் சகளந்தொறுஞ் சென்று 
புகாமுக முகவை பொலீகென் றேத்திக் 

௩௦ கொண்டன ரென்ப பெரியோர் யானும் 
அங்கண் மாக்கிணை யஇர வொற்ற 

முற்றி னாயினுங் காதலி Cor FB 
நின்னோ ரன் 3னோர் பிறரிவ ணின்மையின் 
மன்னெயின் முகவைக்கு வம் இகிற் பெரும 

௩௫ பகைவர் புகழ்ந்த வாண்மை ஈகைவர்க்குத் 

தாவின் றுதவும் பண்பிற் பேயொடு 
கணகரி திரிதரு மாங்க ணிணனருந்து 
செஞ்செவி யெருவை குழீஇ 
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களங்கிழ வோயே. 

திண: அறு. துறை: மறக்களலழி; ஏர்க்களஉருவகமுமாம். சோழன் ரள 
முற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளளன் கருவூரெறிந்தானைக் கோஷர் கிழார் பாடியது.



க௬௨ ,புதகானூது 

உரை : உருமிசை முரசம் முழக்கென இசைப்ப - இடி 

யினது ஓசையைக் தன்பாலுடைய மூரசு மழையிட த்து முழக் 

கம் போல முழங்க; செருகவில் வேழம் கொண்மூவாக-போரித் 

பமின்ற யானைகள் முடல்களாகவும்; தேர்மா அ௮ழிதுளி ,தலைஇ- 

தேர்களும் குதிரைகளும் சஷைந்து பரந்து மழைத்துளியாக 

வீழ்ந்து கெட; நாம் உறக் கணைக்காற் றெடுக்த கண்ணகன் 

பாசறை - அச்சமுண்டாக அம்புகளாகய காற்று of & Bear 8 

இடமகன்ற பாசறையும்; இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் 

வாள் - சொரிகின்ற குருதியோடே கையிலேந்திய வாட்படை 

யால்; பிழிவதுபோல - உடலைப் பிழிந்தெடுத் தற்குப் பிளக்தாற் 

போல்; பிட்டை ஊறுஉவப்ப - பிளத்தலாலுண்டாகய புண் 

ணுற்று மகழ்ச்சி யெய்த) மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெருந் தானை- 

வலியுடைய வீரர் போர்செய்தற்காக விரும்பிச் சேர்ந் தருக 

இன்ற பெரிய தானையால்; கொக்கு புறம் பெற்ற கொ ழற்றவேர்ே5- 

கொரங்கு காட்டவரைப் பு.றந்தந் தோடச்செய்க வெற்றியை 

யுடைய வேந்தனே;.... | குண்டா மாபபொறி - குறையாக 

பெரிய பொறிகளையும்; மடக்கண் மயில் - மடவிய கண்களையு 

முடைய மயிற்பெடை, இயன்று மறலியாங்கு - மாறுகொண்டு 

முன்னும் பின்னும் பன்முறை நடந்ததுபோல); நெடுஞ் சுவர் 

நல்லில் புலம்ப - நெடிய சுவர்களையுடைய நல்ல தம் இல்லககள 

சனிமைப்பட; கடைகழிந்து-அவற்நினின்றும் அகன்று சென்று; 

மென்றோள். மகளிர் - மெல்லிய தோளையுடைய மகளிர்; மன்றம் 

பேணார் - மன்றத்தை நாடிச் செல்லாது; புண் உவந்து - தம் 

சணவன் போரிற் பெரிதும் விழுப்புண்ணைச் காணவிரும்பி;...... 

உலகி உளையணிப் புரவி வாழ்கென - கலையாட்டமாகிய அணி 

யணிக்த குதிரை வாழவதாக என்று வாழ்த்இ; சொல் நிழ 

லின்மையின் - புகழமைந்த புகலிடம் பிறி இல்லாமையால்; 

தின்னிழல் சேர - நின்னுடைய Apis காணிழலாகிய புகலைச் 
சேர்வாராக; நுண்பூண் மார்பின் புன்றலைச் சிறாஅர் - நுண்ணிய 

பூணணிந்த மார்பினையும் புல்லிய தலையினையுமுடைய சிறுவர்கள்; 

அம்பு அழிபொழுதில் - தாம் தொடுத்து விளையாடிய அம்பு 
இல்லையாகும்போது; தமர் முகம் காணார் - தமக்கு அவற்றைச 
செய்துகரும் கதை தனனையரைக் காணாராய்/.... ப டவ 

வாளில் தாக்கான் - வாளால் எறியானாய்; வேந்து புறங் 
கொடுத்த விய்க்துகு பறந்தலை - வேந்தர்கள் புறந்தந் தோடிய 

BOM அழிந்து கெட்ட போர்க்கள் தீ.இல்; மாடமயங் கெரி மண்டி- 

பெருமாடங்களாப் பற்றியெரிககும் கஇீப்போல நெருங்க; உரும் 
எறிமலையின் - இடியேற்றால் தாக்குண்டு வீழும மலைபோல; 
Cary mY நிலளு சேர - கோடொடிந்து கிலதகே வீழுமாஅ 

கொன்று; சென்றோன் மன்ற - வெற்றியொடு சென்றான் தெளி
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வாக ; கொலைவன் - கொலையைச் செய்யும் தலைவன் ; சென்றெறி 

வெம்புண் அறிகர் கண்டு கண் அலைப்ப - அவன்மேற் சென்று 

அவனை யெறியுங்கால் உண்டாகும் வெவ்விய புண்ணைக்கண்டு 

பஞ்சியிட்டாற்றுவோரும் தம் கண்களால் அப் புண்ணைக் காண 

ஆகருராய்க் கண்கலுழந்து வரும்.) வஞ்சிமுற்றம் வயக்களனாக- 

வளுிமாநகரின் முற்றம் வெற்றிபொருந்திய போர்க்களமாய் 

மாற; அஞ்சா மறவர் ஆட்போர்பு அழித்து - ௮ஞ்சா,த இயல் 
பினரான வீரர்களின் பிணப்போரை யழித்து) GLYO SS 

௮தரி கொண்டனை - குடகாட்டின்கண் சடாவிட்டாய்) கின் 

பணை தயங்கு வியன்களம் பொலிக - நினனுடைய முரசு முழங் 

கும் அகன்ற போர்க்களம் விளங்குக ; விளங்கு இணை வேந்தர் 

களந்தொறுறா சென்று - விளக்கமுடைய உயர்குல வேந்த 

ருடைய போராக்களக்?தாறுனா சென்று ; பொலிக என்து 

ஏத்தி - விளங்குக என்று பாராட்டிப் பரவி) புகாமூக மூகவை 

கொண்டனர் என்ப பெரியோர் - புள்ளி பொருந்திய முகத்தை 

யுடைய யானையாகிய பரிசலைப் பெற்றனர் என்னு சொல்லுவச் 

பெரியோர்; யானும்) அங்கண் மால்கே அதிர வொற்றி - 

அழகிய கண்ணையுடைய கடாரிப்பறை யிரும்படி யறைந்து ) 

மூற்றிலெனாயினும் - இசையறிவு நிரம்பப் பெற்றிலேனாயினும ; 

காகலின ஏத்தி - அன்புடன் பரவி, கின்னோரன்னோர் இவண் 

பிறர் இன்மையின் - நினனையொப்பவர் இவ்வுலகற் பிறர் இல் 

லாமையால் ; பெரும - பெருமானே 7 மன்னையில் முகவைக்கு 

Guts DA cor - பகைமன்னருடைய எயிலிடத்துக். கொண்ட 

பொருள்களைப் பரிசிலாகப் பெறுகுற்பொருட்டு வந்தேன் ; 

பகைவர் புகழம் த ஆண்மை - பகைவரும் புகழ்ந்து பாராட்டும் 

ஆண்மையும் § நகைவர்ககுத் தாவின்று உகவும் பண்பின் - 

ஈண்பர்கட்குக் குறைவில்லாவாறு உதவும் நற்பண்பும் உடைய 

“னாய்; பேயொடு கணகரி திரிதரும் ஆங்கண் - பேய்க்கூட்டமம் 

நரிச்ட்டமும் ஊனுண்டு திரியும் அவ்விடத்தே; திணன் 

அருந்து செஞ்செவி எருவை குழிஇ- ஊன் இனறு வந்து 

செவியையுடைய கழுகுகள் கூடி.$ அஞ்சுவரு இடச்கைய களம் 

இழவோய் - கண்டார்க்கு அச்சம் பயக்கும் இடமாகிய போச்க் 

கள.தைக உரிமையாகக் கொண்டவனே ) எற. 

கொங்கு புறம்பெற்ற வேந்தே, வஞ்சி மூற்றம் வயக்களனாக, குட 

புலத்து அரி கொண்டனை ; பெரும, கொண்டனரென்ப பெரியோர் 7 

யானும் முற்றிலெனாயினும் ஒற்றி, ஏத்தி, இன்மையீன் முகவைக்கு 

வந்த௮ின், பெரும, ஆண்மையும் பண்பும் கொண்டு களம் கிழமை பெழ் 
ரோய் எனக் கூட்டி விமுடிவு செய்க. மழை உருவகம் செய்யப்படு 

தலின், முழக்கெனப் பொதுப்படக் கூறினார். தோர்மா சிதைந்து 

துகள்பட்டுச் சிதறிப் பரந்து விழுமாறு தோன்ற, “தேர்மா வழிதுளி 

தலைஇ”! என்றார். தேர்மா வழிதுளி தலைஇ என்றதற்குத் தேரிற்பூட்டிய
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குதிரைகளின் வாயில் வழியும் நுரையினது துளி, பிரரொகத் துளிக்கும் 

மழைக்கு உவமமாயிழ் றென்றுமாம். பிளவுண்டது பிட்டை; பிளக்கப் 

பட்டுண்டாவயெபுண் பிட்டையூறெளப்பட்டது. ஆடுதல், போராடுதல், 

மகளிர் தம் கணவன் பபோர்க்களத்தினின்றும் திரும்பி வாராமை 

யின் தாம் மன்றம் சென்று எரிவளர்த்து உடனுயிர் போக்க சினையாது 

போர்க்களம் சென்று அவர்பெற்ற புண்ணைக் காண்டற்குப் புறம் போம் 

தனரென்பார், “கல்லில் புலம்பக் கடைகழிந்து மன்றம் பேணார் புண்ணு 
WE... என்றார். புரவி வாழ்க எனச் சொல்லி வாழ்த்திப் பரவு 

தற்கு உரிய தம் வேந்தனின்மையின் சின்னா Sab gonad கொண்டு 

நின் தாணிழலை யடைந்தனரென்பான், “சொன்னிழலின்மையின் கின் 

னிழல் சேர”! என்றான். வேட்டுவச்சிரார்கள் தர்ரையும் துன்னையரும் 

செய்துதரும் வில்லும் அம்புங் கொண்டு விற்பயிற்/ செய்தலும் செய் 

யூங்கால் கையம்பு தொலைந்மவழி வேறே அம்புசெய்து தருமாறு 

தந்தை தன்னையரை கோக்குதலும் செப்வராதலின் “அம்ப(ரி பொழு 

இல் தமர் முகம் காணா?! என்றார். ஆளைக் கொல்லற்கு வேண்டும் 

வாகாக்கொண்டு யானையை யெறிதல் கூடாமையின் “வாளிற் முக்கா”' 

னென்றார். தன் தலைவனான வேந்தன் புறங்கொடுத் தோடியதனல் 

ஜெரந்தணியாது செல்லும் களிற்றுக்குத் தியையுவமித்து, “மாடமயகங் 

கெரி”? யென்றார், மாடங்களில் மண்டி யெரியுக்இ தன்னைப் பிறர் ௮ணு 

காதவாறு வெம்மை செய்து இரிந்து எதிர்ப்பட்ட எல்லாவற்றையும் 

எரித்தழித்தல்போலக் களிறும் பகைவர் படைத்ிரள் ஈடுவுட்புகுற்து 

இது செய்து திரிர்தமை பெற்றாம். எரியின் என ஒப்புப் பபொருட்டாய 

இன்னுருபு தொக்கது. களிற்றின் வெஞ்சினங் கண்டு பொருக பகை 

வரது தானைத்தலைவனொருவன் அதசீன வேலெறிந்து வீம்த்தி விட்டு 

மமேல்வக்த சோழன் தானையை எதிர்ந்து சென்று நேர்ந்நாரனைவரையும் 

உயிர்குடித்துத் திரிம்தா. னென்பான், “*இரு நிலஞ்சேரச்சென்?றோன் 

மன்ற கொலைவன்”” என்றான். அவ்வாறு வெற்றியொடு விறுற்று வந்து 

தலைவனை முன்சென்று தாக்கி வெம்புண்ணுறுவித்தனை யென்பார், 

““வெம்புண்ணறிகர் கண்டு கண்ணலைப்ப?! என்றார். உயிரைப் போக் 

காது வெம்புண் தந்து வீழ்த்தியது அவன்தன் வலியின் சிறுமையும் 

சோழன் வலியின் பெருமையும் தெரிந்துணர்ம் தொடுங்குவனென்றற்கு. 

கு.றுநில மன்னரினும் முடிமன்னர் உயர்ந்தமை விளங்க, *விஷங்கு இணை 

வேந்த”” ரென்றார். எம்மிற் பெரியோர் செய். ததனாயே யானும் செய். 

தேன் என்பான், “மன்னெயின் முசவைக்கு வக்இசின்'? என்றும், வெரி 

Curt போல அத்துணைப் பெருமை யுடையேனல்லே னென்பான், 

முற்றிலெனாயினும்!! என்றும் கூறினன். பகைவர் என்புழிச் சிறப் 

பும்மை தொக்கது. பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை, “ஈண்ணாரு மூட்கு 

மென் படு!” (கூறன். ௧௦௮௮) என்றாற்போல வற் ரது. உடுக்கை Dips 

தார்க்குக் கை சென்றுதவுதல் போல ஈண்பரது இடுக்கண் களைவது 

பண்பாதல் பற்றி “நகைவர்க்குத் தாமின்றுதவும் பண்பின்! என்றார். 

போர் நிகழுமிடங்களிலெல்லாம் வென்று களங்கொள்வகுச் தவருதே 
செய்து வந்தமை தோன்ற, *களங்கிழவோய்”' என்றார். ஆர்ந்தென்பது 

அருந்தென் வந்தது. 
விஎக்கம் 2 குளமூற்றத் துத் துஞ்சிய இள்ளிவளவன் கொங்குபுறம் 

பெற்ற செய்தியும், வஞ்சிமுற்றம் வயக்களனாக வென்ற செய்தியும் இப் 
பாட்டின்கட் சிறர்தெடுத்துக் கூறப்படுகின்றன. 

சொங்கு நாட்டிற்கு மேற்கின்கண்ண தாய் மேலைக் கடற்கரையை 
படுத்திருக்கும் வஞ்சகர் முற்றத்தே போருடற்றி மேம்படுதலின், “குட
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புலத்ததரி கொண்டனை”? யென்றுர். குடபுலமென்றும் வஞ்சி யென் 
அம் கூறியதனால், ஈண்டுக் கூறப்படும் வஞ்சி, கருவூரான வஞ்சி நகர் 
அ௮ன்றென்பதாம். குடபுலத்து வஞ்சகர், இடைச்காலத்தே அஞ்சைக் 
களமென மருவி (8. 1, 1. Vol. Ve No. 789) இப்போது இருவஞ்சிக்கள 
மென வழங்குகின்றது. சேரமான் கருவூ?ரறிய garam Carts 

பெருஞ்சேரல் இரும்பொறை காலத்தே காவிரிக்கரையிலுள்ள கரு 
வர்க்கு வஞ்ியென்ற பெயரும், அமராவதி யாற்றுக்கு ஆன் பொருநை 

யென்ற பெயரும், அதற்கு வடஇிழக்கில் காவிரீயின் வடகரையிலுள்ள 

apgrtig AD யென்ற பெயரும் உண்டாயின, அதனை இவ்வுரை 
காரர் எழுதிய  *பண்டைகாகச சேரமன்னர்கள்!” என்ற நூலிற் 

காண்க. அறுவூர்க்கு உண்டான வஞ்ரி யென்னும் பெயர் இப்போது 
வழக்கு வீழ்க்தொழிக்தது. இடைக்காலத்தும் கருவூர் வஞ்சிஈககரமென 

வழங்கினமை :வீரசோழ மண்டலத்து வெங்காலகாட்டுக் கருவூரான 

வஞ்ிமாககர்??. (கூ) பல. 335 ௦4 1927-28) எள்பதனாலியப்படும். 

தாராபுரமூம் கொங்குவஞ்சி (க. 18. 140), 146 0% 1920) எனப்படுவது 

கருவரேறிய ஐள்வாட்கோப்பெருஞ் சேரலுக்கு மூன்னெரு காலத்தில் 
உண்டாகியது. இவ்வளவணால் எறியப்பட்ட கருவூர் மேலைக்கடற்கரை 
யில் வஞ்ரெகர்க்கண்மையிலுள்ள கருவூர், முரசம் இடியென முழங்க, 
களிறுகள் மேசக்கூட்டம்போல் அடர்ந்து செல்ல, மு.ர்ரைகள் மழைத் 
தாரைபோலப் பாய்ந்தோட, வில்வீரர் எறிர்த அம்புகள் காற்றுப்போற் 
சென்று மோதக் கொங்குகாட்டவர் எதிரூன்றி ரிற்க ஆற்றாது புறக் 
தந்தோடினர். “கொங்கு புறம் பெற்ற கொற்ற வேந்தே'' என்பதற் 
கும், “வேந்து புறங்கொடுத்த வீய்ந்துகு பறக்தலை'' என்பதற்கும் இடை 
யிற் இடர்த அடிகள் பல Feast கொழிந்தமையின், அவற்றுற் குறிக் 
கப்படும் பொருள் தெளிய விளங்கவில்லை. அச்சமுற்ற மயில் முன்னும் 
பின்னும் மேலும் சமுமாக மிக விரைந்து நடர்தும் பறந்தும் அலமரு 
வது இயல்பு. அதுபோலப் போர்க்குச் சென்ற கணவன் வாராமையால் 
மனையோள் மனவமைதி பெருது இல்லின்கண் அலமருகின்றாள் என் 
பது உவமத்தாற் பெறப்படுகிறது. சுடுகாட்டில் பிணங்களைச் சுடுதற் 
கமைந்த இடம் மன்றம் எனப்படுவதும், அங்க எரியளர்த்துக் கண 
amr Spits மகளிர் அதன்கண் வீழ்ந்து உயிர் கொடுப்பதும் வழக்கா 
யினும், இம்மகளிர் அவற்றை உடனே செய்யக் கருதாது போர்க்களம் 
சென்று கணவன் பெற்ற புண்ணின் திறங்காண்டற்குக் களத்திற்கு 
விரைந்தேகுன்றன3ரென்பது தோன்ற, “மயில் இயன்று மறலியாங்கு 
நல்லில் புலம்பக் கடைகழிக்து மன்றம் பேணார் புண்ணுவந்து படுகளம் 
நோக்ச் சென்றனர்,'' என்று கூறுஇன்றார். இனி மன்றம் என்பதற்குப் 
பலரும் கூடுமிடம் எனக்கொண்டு, அங்கே சென்று அவர் கூறுவன 
கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ள விரும்பாது களத்துக்குச் சென்றனர் எனக் 
கொள்ளினும் அமையும். இதனால், போரிற்பட்ட கணவன் புறப்புண் 
பட்டு வீழ்ர்தானெனப் பழிப்புரை வந்தது பேரலும் எனக் கருதலாம்; 
அடிகள் ரிசைர்தமையின் உண்மை விளங்கிற்றன்று, புண்திறம் காணச் 
சென்ற மரினயோள் கணவன் போர்செய்த இறம் வாளிற் றாக்கான் 
வேலிற் முக்கிக் களிறு கோடிறுபு நிலஞ்சேரக் கொன்று வீழ்த்தி 
வெற்றியொடு சென்றோன் மன்ற கொலைவன் உற்ற வெம்புண் அறிநர் 
கண்டு கண்ணலைத்து வருந்தின ரெனக் கூறப்படுகிறது போலும், இரு 
கிலஞ் சேரக் கொள்மோன் மன்ற என்றும் பாடம்.
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௩௭௪. ஆங் அண்டிரன் 

வேள் ஆய்அண்டிரன் தன்னுடைய பொதியின் மலக்கடியிலுள்ளா 
ஆமய்க்குடியிலிருக்கையில் உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோ௫யார் 
அவனை யடைந்து இந்தப் பூவைகிலைப் பாட்டைப் பாடினார். இதன்கண் 
அண்டிரனது வண்மையை வியர்து ஞாயிற்றை கோக்க, “ஞாயிறே, 
விசும்பின்கண் வறிதே விளங்குகின்ற ரீ அண்டிரன்போலக் கைவண்மை 
யுடையையோ, கூறுக!” என்று கேட்டுன்றார். மேலும், அண்டிர 
னுடைய கைவண்மையை விளகச்கலுற்று, விடியற்காலத்?த இணைப் 
பறையைக்கொட்டி அண்டிரனது குறிஞ்சிமரங்கள் நிறைந்த மலைப் 
பக்கத்தைப் பாடுவராயின், உறக்கத்திற் றீர்ர்த மான்கலைகள் அவர் 

தம் இசையைச் செவிசாய்த்துக் கேட்கும்; மலைவாணர், இப் பொருகர் 
கட்கு ஈல்ல விருந்தைச் செய்து, புலித் தோலைப் பரப்பி அதன் ?மல் 
மான்கறியும் சர்தனக்கட்டையும் யாணக்கோடுமரகிய மூன்றையு் 
குவையாகப்பெய்து ஈல்குவர் என அவனது நாட்டவர் விருக்தோம்புங் 
கூறுபாட்டில் வைத்துக் கூறியுள்ளார். 

கான மேய்ந்து வியன்புலத் தல்கும் 
புல்வா யிாலை நெற்றி யன்ன 
பொலமிலங்கு சென்னிய பாறுமயி ரவியத் 
தண்பனி யுறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் 

& மன்றப் பலவின் மாலரைப் பொருர் இயென் 
தெண்கண் மாக்கே தெளிரப்ப வொற்றி 
இருங்கலை யோர்ப்ப Mor Qe arom aga 

கருங்கோற் குறிஞ்சி யடுக்கம் பாடப் 
புலிப்பற் முலிப் புன்றலைச் சிற௮ர் 

௧௦ மான்கண் மகளிர்க் கான்றோ ரகன்றுறைச் 
சிலைப்பாற் பட்ட. முளவுமான் கொழுங்குறை 
விடார்முகை யடுக்கத்துச் சினை முதிர் சாந்தம் 
புகர்முக வேழத்து மருப்பொடு மூன்றும் 
இருங்கேழ் வயப்புலி வரியதட் குவைஇ 

கட விருந்திறை நல்கு காட. னெங்கோன் 
கழறொடி யாஅ௮ யண்டிரன் போல 
வண்மையு முடையையோ ஞாயிறு 
கொன்விளங் குஇயால் விசும்பி னான. 

திறை : பாடாண்டிரா; துறை : பூலைநில, ஆய் அண்டிரளை உறையூர் 

சணிர்சேரி முடமோசியார் பாடியது. : 

உரை : கானம் மேய்ந்து வியன்புல்தல்காம் - சாட்டின் 
கண் மேயந்துவிட்டு அகன்ற கொல்லைக்சண் தங்ஞும் ; புல்வாய் 
இரலை நெற்றியனன - புல்வாயென்னும் மானினது ஆணின் 
நெற்திமயிர் போல ; பொலம் இலக்கு சென்னிய - பொற்றாமரை



மூலமும் உரையும் Ae or 

வினவ்கும் சென்னியிலுள்ள ; பாறுமயிர் அவிய - சிதறிக்டெக் 
கும் தலைமயிர் அடங்கிப் படியுமாறு ; தண்பனி யுறைக்கும் 
புலரா ஞாங்கர் - கண்ணிய பனி துளிக்கும் நன்கு புலராத 

- விடியம் காலத்இல் ; மன்றப் பலவின் மாலரைம் பொருக்க 
மன்றத்தில் கிற்னம் பலாமரத்தின் பெரிய அடியில் இருந்து) 
என் கெண்கண் மாக்கணை தெளிர்ப்ப ஓற்.றி- என்னுடைய 
தெளிக் ௧ கண்ணையுடைய பெரிய இணைப்பறை நன்ன ஓலிக்கு 
மாறு கொட்டி; இருங்கலை ஓர்ப்ப இசைஇ - பெரிய அலை 
மானினம் செவிசாய்கீதுக் கேட்குமாறு இசைத்து ; சாண்வர - 
அழகுண்டாக) கருங்கோற் குறிஞ்சயடுக்கம் பாட. பெரிய 
அண்டினயுடைய குறிஞ்சிமள்ு செறிந்த மலைப்பக்க தகைப் 
பாடவே ; புலிப்பற்றாலிப் புன்றலைச் சிறார் - புலிபபல் கோத்து 
கழுத்தணி யணிக்க புல்லிய தலையையுடைய கூறச் A Qe seer cr 
பயந்து; மான்ணை மகளிர்க்கு ஆன்றோர் - மான்பேசரலும் 
கண்ணையுடைய மகனளிர்க்கமைந் த கணவன்மார் ; YEO Dion MF 
சிலைப்பாற்பட்ட முளவுமான் கொழுங்குறை - அகன்ற நீர்க் 
துறைக்கண் கம் வில்லால் வீழ் கதப்பட்ட மூள்ளம்பன் நியின் 
கொழுவிய வனும், விடர்முகையடுகசத்துச் சனைமுதர் சாக்தம் - 
மலைப்பிளவுகளையும் குசைககாயுமுடைய மலைப்பக்கச்தேதே இதா 
துழை த்து கிறகும் சந்கனச்கட்டையும் ; புகர்முக வேழத்து மருப் 
பொடும் மூன்றும் - புள்ளி பொருந்திய மூக கதையுடைய 
யானைக்கொம்புமாகிய மூன்றையும் ; இருங்கேழ வயப்புலி 
alu ser ருவைஇ - மிக்க நிறம் பொருந்திய வலிய புலியி 
அடைய வரியமைந்த கோவினமேற் குவித்து ; விருந்து இறை 
உல்கும் நாடன் - விருக்இனர்க்குக் கொடுக்கும் காட்டையுடைய 
கிய); எங்கோன் - எங்கள் தலைவனான , கழல் கொடி. ஆய் 
அண்டிரன் போல - கழலவிடப்பட்ட கொடியணிக் அ ஆப் 
அண்டிரனைப்போல ) ஞாயிறு - ஞாயிறே ; வண்மையும் உடை 
யை€யோ-வள் ளன்மையு முடையையோ ; விசும்பின் கொன் விளவ் 
குதி - வானத்தின்சண். வறிது ஒளிஇகமகன்றா யாகலின் ; 
eT = Mi. 

செல்வர் தரசு பொற்றாமரை இடந்து விளங்குந் கலையைப் “பொல 
மிலங்கு சென்னி?” யென்றார். ஈன்கு புலராப் போதிற் பெய்யும் பனி, 
பாறிய தலைமயிரைப் படிவிக்குஞ் செயலை, *5புனி பமுனிய பல்யாமத் அப் பாறு தலைமயிர் நனைய'' (புறம். உ௭௭ 7 ஏன்று பிறரும் கூறுதல் 
காண்க. உறக்கத்திற் சிதறிப் பரந்த தலைமயிர், ஈண்டு “பாறுமயிர்?? 
எனப்பட்டது. கருங்கோல், பருத்த கொம்பு, சிராரையுடைய மகளிரும் அவர்க்கமைக்கத கணவன்மரரும் விருந்திறை ஈல்கும் நாடன் ஏன 
இயைக்க. இறுவர்க்குப் புலிப்பம் கோத்த தாவி யணிதலை, “புலிப் 
ப.ற்றாலிப் புதல்வர்!' (குறும். ௧௬ )என்பதனா Qo Murer. அகன்றுறை, 
அகன்ற நீர்த்துறை, நீர்த் துறைக்கண்ணிருந்தே மூள்ளம்பன் றியை 
வேட்டஞ் செய்தல் வேட்டுவாமரபு. மூளவுமான், முள்ளசாயுடைய மாவா
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இய பன்றி, ஆய் அண்டிரன் வள்ளன்மையால் இசைகொண்டு விளங்கு 

தல்போல விளக்கமுறாது வறிதே இிகழ்கின்றாயென்பார், “கொள் 

விளங்குஇியால்!* என்றார். பனியுறைக்கும் ஞாங்கர், பொருக்கி, 

தெளீர்ப்ப ஒற்றி, பாட, get, கொழுங்குறையும், சாக்தமும் 

மருப்பு மென்ற மூன்றும், குவைடு, விருந்திறை ஈல்கும் நாடன், எங் 

கோன் அண்டிரன்போல, விளங்குதி யாகலின், வண்மையுமுடை 

யையோ கூறுக எனக் கூட்டி விணைமுடிவு செய்க, விருக்து இறைகல் 

கும் என்பதற்குப் புதிய புதியவாக வழங்கும் என வுரைப்பினுமமையும். 

விஎக்கம்: பூவை நிலையாவது, “கறலை காவல னிறொடு 

பொரீடு, புறவலர் பூவைப்பூப் புகழ்க்தன்று'! (பு,லெ.மா.: ௪) என 

வரும். அசிரியர் தொல்காப்பியரும், இதனை, “மாயோன் மேய மன் 

பெருஞ் இறப்பின், தாவா விழுப்புகழ்ப் பூவைறிலை'? (தொல், புறத், ௫) 

என்று கூறுவர். பூவைநிலை யென்பகறகுப் புறப்பொருள் வெண்பா 

மாலைகாரர் கூறுவது பொருந்தாதென்பது ஈச்பிஞர்க்இணியர் கருத்து. 

இப்பொருந்தாமையை இளம்பூரணர்க்கு முன்னிருந்து உரைகாரரும் 

சண்டிள்ளனர் ; அவரெல்லாம், “மாயோன் முதலாகிய தேவர்களோடு 

உவமித்தலே பூவைகிலை யெள்ப'' என்று கூறி, “அங்கனமாயின், ஒன் 

மின முடித்தல் GS oh or முடித்தல் என்பது பற்றி வேறு கடவுளரை 

நோக்கி உவமித்து வருபவையெல்லாம் பூவைநிலைபாகர் கொள்க'! 

என்பர் இளம்பூரணர். அதனால் ஞாடிற்றோடு உவரித்துவரும் இப் 

பாட்டு பூவைஙிலை வெனப்பெதாயிற்று. ஆய் அண்டிரனைப்போல ஒளி 

யுடையை யாயினும், அவனைப்போல வண்மையுடையையோ என்றது, 

ஞாயிற்றோடு உறழ்ந்து நின்றது; உறழ்வும் பொரூ௨ வகையே யெனக் 

கொள்க. இப்பாட்டு, “கடந்தடுதானைச் சேரலா தனை யாங்கன மொத் 

இயோ வீங்குசெலன் மண்டிலம்...அகலிரு விசும்பி னானும் பகல்விரங் 

குதியாற் பல்கதிர் விரித்தே?” (புறம். ௮) என்பதஷேடு ஓப்புநோக்கத் 

தக்கது. அப்பாட்டையும் 'பூவைஙிலையுமரம்”” எனக் குறித்திருப்பது 

காண்க, இடைக்காலக் கல்வெட்டுக்கள் சில முடமோசி காரணக் சரம 

வித்தன் என்று கூறுவறை நோக்கின் மூடமோசி என்பது குடிப் 

பெயர்போலும் என நினைப்பிக்கின்றது. 

௩௭௫. ஆய் அண்டிரன் 

ஆய் அண்டிரனை ஒருகால் ஏணிச்சேரி முடமோசியார் இனிய 

பாட்டொன்றைப் பாடி ம௫ஜ்வித்தாராக, அவன் அவர்ச்குப் பெரும் 

பொருளைப் பரிசில் நல்கினான். அதுகொண்டு அவர் அவனை வாழ்த்து 

வாராய், இப்பாட்டால், 'ஆயே, பெருமழைக் கூட்டம் கடற்குச் சென் 

ர,ற்போல யாள் என் சுற்றத்தாருட்னே நின்பால் வர்தன்; நீ புலவர் 

கட்குப் புகலிடமாய் இக்நிலவுகில் நெடிது வாழ்க; நீ இல்லாதவழி 

இவ்வுலகம் வறுமையுறும்; அர்சரளில் இவ்வுலகில் புலவர் இல்லாது 

ஒழிவாராக ; ஒருகரல் உளராயின் அப் பீடிள்றிப் பெருகிய பாடிலாச் 

செல்வரை என்றும் எம்மின த்தவர் பாடாதொழிவாராக'' என்று எடுத் 

தோதியுள்ளார். 

அலஙன்குகதிர் சமந்த கலங்கற் சூழி 

நிலைதளர்வு தொலைந்த வொல்குறிலைப் பல்காற் 
பொதியி லொருரிறைப் பள்ளி யாக 
முழாஅரைப் போந்தை யரவாய் மாமடல்



மூலமும் உரையும் க௬௯- 

இ நாரும் போழுங் கணையொடு ருருக்கி 

ஏரின் வாழ்கர் குடிமுறை புகா௮ 
Ber LIT துண்ணு முயவல் வாழ்க்கைப் 

புரவெதர்ந்து கொள்ளுஞ் சான்றோர் யாரெனப் 
பிரசர் தூங்கு மரு ௮ யாணர் 

௧௦ வரையணி படப்பை நன்னாட்டுப் பொரு 
பொய்யா வீகைக் கழறொடி யா அய் 
யாவரு மின்மையிற் கணைப்பத் தவாது 
பெருமழை கடற்பரநீ தாஅ௮ங் இயானும் 

ஒருகின் னுள்ளி வந்தனெ னதனாற் 
௪௫ புலவர் புக்கு லாகி நிலவரை 

நிலீஇய ரத்தை நீயே யொன்றே 

நின்னின்று வறுவி தாகிய வுலகத்து 
நிலவன் மாரோ புலவர்” துன்னிப் 
பெரிய வோ தினுஞ் சிறிய வுணராப் 

௨௦ பீடின்று பெருகிய தஇருவிற் 

பாடின் மன்னரைப் பாடன்மா ரெமரே, 

திண: பாடாண்டிணோ. துறை: வாழ்த்தியல், அவளை யவர் பாடியது. 

உரை : அலங்குகஇர் சுமந்த கலங்கற் சூழி. அசை ன் ற. 
சஇர்கள் நிரம்பிக் கலங்கிக் இடக்றாம் நீர்கில்போல ; நில் தளர்வு 
கொலைக்கு ஓங்கு கிலைப் பல்காற் பொதியில் ஒருசிறை பள்ளி 
யாக -கிலைகளர்ந்து பாழ்பட்ட வெடித்துச் சிரழிந்கு கரையை 
பூம் பல கால்ககாயுமுடைய மன்றத்தின் ஒரு பக்கக்தைப் 
படுக்கையிடமாகக் கொண்டு) மூழாஅரைப் போடக்தை யரவாய் 
மாமடல் நாரும்போழும் - முழவின் வாய்போன் ற அடியினை 
யுடைய பையின் அரம்போலும் கருக்குப் பொருந்திய பெரிய 
மடலினின்று மெடுத்து காரையும் பனங்குரு கதையும் / இணை 
யொடு சுருக்கி - கஇணைமியாடு சேர்த்துச் கட்டி) ஏரின் வாழ்கர் 
கூடி. - ஏரால் உழுதுண்டு வாழ்வோர் மனையின்கட் செண்று ; ஊழ் 
முறை புகா௮ இரந்துண்ணும் உயவல் வாழ்ச்கை-முறையே அவர் 

் கல்கும் உணவை இரக்துண்ணும் வருக்கம் பொருக் இய வாழ்வை 
யுடைய எம்மை); புரவு எஇர்க்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் 
என - பாதுகாது கலை மேற்கொள்ளும் சான்றோர் பாவருளர் 
என்று கினைங்கு; பிரசம் தூக்கும் அரு அயாணர்-சேன் கூடுகள் 
தகொக்குகின்ற நீங்காது புது வருவாயையுடைய /; வரையணி 

* இரவலர் என்றும் பாடவேறுபாடுண்டு, 
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படப்பை - மலைசார்ந்த தோட்டங்கள் யுடைய) நன்னாட்டுப் 

பொருக - நல்ல காட்டையுடைய பொருகனே ; பொய்யா ஈகைக் 

கழல்தொடி. ஆஅய் - பொய்யாது வள்ளன்மையும் கழல விடப் 

பட்ட தொடியுமுடைய ஆயே ) ணணெப்ப யாவரும் இனமையின் - 

இணையைக்கொட்டிப் பரவுதுற்கேற்ப எம்மைப் புரப்போர் பிறர் 

இல்லாமையால்) தவாது - நின்றாங்கு கின்றுகெடாமல் : பெரு 

மழை கடல் பரக்தங்கு - பெரிய மழை முகில்கள் நீர் கோடற் 

பொருட்டுக் கடற்குச் சென்ரு ழ்போல ; யானும் ஒருகின் உள்ளி 

வம். தனென் - யானும் ஒப்பற்ற கின்னை நினைந்து வருவேனாயி 

னேன்; அ.கனால்--; புலவர் புக்கலாடு - பூலவர்கட்குப் புகலிட 

மாய்; நீ. நிலவரை நிலீஇய- க இவ்வுலகில் நில்பெற்று 

வாழ்வாயாக) ஒன்று - ஓனருக ; கின்னின்று வறுவிதாகிய 

வுலகத்து - நீ இல்லாமையால் வறிதாகும் இவவுலகின்கண் ; 

புலவர் கிலவன்மார் - புரப்பாரை நோக்கி வாழும் புலவா இலரா 

யொழிவாராக) துன்னிப் பெரிய வோதினும் சிறிய உணரா - 

கெருககிச் சென்று பல சொற்களால் எடுத்துரைக் காலும் 

இறிகளவு.கானும் உணரும் உணர்ச்சியில்லா க; பிடின்னு 

பெருகிய இருவின் பாடில மன்னரை - இறப்பின்றி மிகருள்ள 

செலவ க்தையுடைய பெருமையில்லா கு வேக்தர்களை ) எமர் 

பாடன்மார் - எம் மினத்தவர் பாடாதொழிவாராக) எ - இ. 

காற்றால் அலைப்புண்டு புலர்ந்து நீங்கிப் பறந்துவரும் soi ser 

வீழ்ந்து கலங்யெ சேற்றுநீரிற் படிந்து இடக்கும் நீர்நிலை, **அலங்கு கதர் 

சுமந்த கலங்கற் சூழி!” யெனப்பட்டது. ஓப்புப்போருட்டாய இன்னுருபு 

விரித்துக் கொள்க, வட்டமாயிருத்தல்பற்றி நீர்கிலையைச் சூழி 

யென்மூர். இச் குழி போலவே பொதியிலவிடமும் தரைவெடித்துக் 

குப்பையும் கூளமும் நிறைந்து குழிந்து பொலிவின்றிக் காணப்படுதலின் 

சூழியை யுவமம் கூறினார். தரை வெடித்துக் குழறிதலால் பொதியிலின் 

கட்டும் கோப்பும் தளர்க்தமையின் “*நிலைதளர்வு தொலைந்த”? என்றும் 

தளர்ந்த விடந்தோறும் பல கால்களை நிறுத்திவீழாமற் காக்கப்படுமாறு 

தோன்ற “*ஓல்குநிலைப் பல்காற் பொதியில்"! என்றும், உழவர் மனையில் 

இரந்து நின்று அவர் நல்கும் உணவை யிரந்துண்பது வறுமையைப் 

போக்காது துயர் மிகுத்தலின் “ஏரின் வாழ்கர் குடிமுறைபுகாஅ வூழிரக் 

துண்ணும் உயவல் வாழ்க்கை”! யென்றும், போருழர்.து மேம்பட்ட சான் 

மோரையே நாடிச் செல்லுமாறு தோன்றப் “புரவெதிர்ஈ்து கொள்ளும் 

சான்றோர். யாரென வந்திசின்”! என்றும் கூறிஞர். புகா - உணவு. 

இணைத்தல், இணைப்பறையைக் கொட்டிப் பாடுதல், கணையென்னும் 

பெயரடியாகப் பிறந்த வினை. தவாது பரந்தாங்கு என இயையும். 

கண்டென ஒரு சொல் வருவிக்கப்பட்டது. மமை கடற்பரநீதாங் 

கென்றதனால் ஆஅய் அண்டிரன் கடல்போலும் செல்வமுடைய Gareir 

பது பெற்றும். புலவரது புலமை உணவு குழித்து வருந்து மாயின் 
சரிய இலக்கியங்கள் பிறவாமலும், மக்கள் அறிவு அவற்றின் வாயிலாக 

காட்டி ற்குப் பயன்படாமலும் கெடுமாகலீன், *வறுவிதாகிய வுலகத்து, 

நிலவன் மாரோ புலவர்'' என்றான். இரவலரென்பது பாடமாயின்



மூலமும் உரையும் ஈட 

“இரவலர் இன்மை காணமாட்டாத புரவலனான ஆய் அண்டிரனுக்குப் 
பின் அத்தகைய புரவுக்கடன் புரியும் சான்றோர் உளராவ தறிதென் 
னுங் கருத்தால், **நிலவன் மாரோ இரவலர்”? என்றான் எனக் கொள்க. 
பிீடின்று பெருகும் தருவுடைமையிலே கண்ணுங் கருத்தும் ஒன்றியிருத் 
தலின், பாடிலராயெே வேந்தர்க்கு அறியுந்இிறம் இல தாமென்பார், 
“பெரிய வோதினும் Adu aor gr” என்றார். அவரைப் பாடியவழிப் 
புலவரது புலமை பாடுபெரு தழியும் என்பார், “பரடன்மார் எமரே?”? 
என்றார். இடைக்காலத்தும் இக்காலத்தும் தாயிருக்கப் பேய்க்கு 
வழிபாடு செய்யும் பாடின் மன்னர்களும் தலைவர்களும் உளரான தன் 
பயனாகப் பண்டை.நாளைச் செந்தமிழ் கூன்றும் நரமிந்து போனதை 
வரலாறு வற்புறுத்துதலால் ஏணிச்சேரி முடமோசியார். அன்று 
கூறியது வாப்மையாதல் தெள்ளிதாம். 

விளக்கம்? வாழ்த்தியல் என்பது தலைமகனொருவனுடைய 
வென்றியும் குணமும் ஏத்தி வாழ்த்துவதாகும். **அடுத்தூர்க் தேத்திய 
இயன் மொழி வாழத்து”' (தொல். புறத். 29) என்பகனை இளம்பூரணர் 
முதலியோர் '*இயன் மாஜி யெனவும் வாழ்த்தெனவும் இயன்மொழி 
வா.ம்தீதெனவும் மூவகைப்படும்! என்பர், இம்மூன்றனுள் ஒன்றாக 
வாழ்த்து ஈண்டு *வாழ்த்தியல்'? எனப்பட்டது. இர்பாட்டின்௧ண் 
கணைப்பொருஈன் புரப்போர் பிறர் இன்மை தோர்க்து ஆப் அண்டிரன் 
பால் அடைந்து அவனை வாழ்த்தும் கருத்தில் இப்பாட்டு அமைக் 
அள்ளது. ஆப் அண்டிரன் தென் பாண்டி நாட்டுப் பொதியின் மலையடி 
யில் அயப்க்குடியிவிருக்து ஆட்சிபுரிந்து வருகையில் புலவர், கூத்தர், 
பாணர், பொருகர் முதலியோர் ஈலம் தேர்ந்து புரக்கும் BG Le 
செல்வர் குறைந்தனர். ஏணிச்சேரி முடமோசியார் அவர் குறிப்பனைத் 
அம் பொருளிட்டுதலிலே ஒன்றியிருந்ததை யுணர்ந்தார்... இந்கிலை 
௫, பி. நான்காம் நாற்றாண்டிலும் இருந்ததென்பசை அக்காலத்3த ஈம் 
காட்டிற்கு வந்த எனச் சான்றோர் எழுஇியுள்ள குறிப்புக்கள் எடுத்தோது 
கின்றன. புரப்போர் புறக்கணித்தமையின் பொருநன் ஏர் வாழ்க் 
குடிகட்குச் சென்று மூறையே உணவு இரந்துண்ணும் நிலையடைந்து 
வருந்திய திறத்தை, “ஏரின் வாழ்கர் குடிமுறைப் புகா௮, ஊழிரம் 
துண்ணும் உயவல் வாழ்வு!! என்று குறித்தார். சான்றோர் யாரென 
கோக்கினன் ; கோக்கினைலுக்கு ஒருவரும் காணப்பட்டிலர் என்பார், 
“யாவரும் இன்மையின்'' ஏன்முர். “பெருமழை கடற்பரந் தாங்கு நின் 
னுள்ளி வந்தனென்?” என்றது, stolons மூகந்த மழை அதன் 
உவர்ப்பை நீக்கு ஈன்னீராப் மக்கட்கு உதவுமாறு போல யாமும் 
செல்வர் தரும் பெருவளத்தின் இமை போக்கி ஈன்மையை உலகுயிர்கள் 
பெறச் செய்வேம் என்பது. 

௩௭௬. ஓய்மான் நல்லியக் கோடன் 
பு.௰த்திணையைப் பாடுதவில் மிகச் சிறந்த நல்லிசைப் புலவராகிய 

கன்னாகனார். ஒருகால் ஓய்மான் நல்லியக் 'கோடனைக் காண்டற்கு 
அவலூரில் அவனது நெடுமனையை யடைர்தார். அக்காலை பகத் போது கழிர்தகனல் 5% Dio on வர்திருந்தது. ஓளிகுறைய மெல்லிய 
இளையிருள் பரந்தது. பாணர் உணவுண்டற் கமைந்திருந்தனர், அவ்வள 
வில், வறுமையுற்று மெலிக்து உருமாறியிருந்த நாகனார் ஈல்வியக்கோட 
Mou நகெடுமனைக் கண்ணின்ற கெற்கூட்டின் அடியில் நின்றனர். 
கல்லியக்கோடன் அவரைக் கண்டமாத்திரையே அவரை இன்னாரென



௬௪௨, புழகானூ௮ 

ஆராயாமலே அவர் இடையில் சிதறிப் பீறிக்கெடந்த உடையை மாத்தி 

வேறோ ருடைதகர்து மெலிவுகண்டு பொரறானாய்ப் பாடிரின்ற அவரது 

கைத் தாளத்தைத் தான் வாங்கக்கொண்டு கட்டெளிவும் சூட்டிறைச் 

ஓயுக் தந்து, உண்பித்து, இரவுப்போதாயிற்றே என்று இிறிதும் நினையாது 

அவரைப்பற்றி நிதயத்துள்பத்தைத் தந்து கொண்டிருந்த வறுமை 

நீங்கப் பெருஞ் செல்வத்தை நல்கினான். அது பெற்றுப் பெருமகிழ்ச்சி 

கொண்ட நன்னாகளுர் கணைப்பொருன் ஒருவன் கூற்றில்வைத்து இப் 

பாட்டைப் பாடினார். இதன்கண் பொருகன் நல்லியக்கேரடன் தனக்குச் 

செய்து கொடைநலத்தை யெடுத்தோது, “அன்று முதல் யான் வரை 

யாது வழங்கும் பெருவள்ளியோராயினும் பிறர் மனைவாய் நின்று இரத் 

தற்கு நினையேனாயினேன். என் சணெப்பறையின் சிறு குரல் தானும் 

பிறசெல்வரது நெடுமொழியைப் பாடி. இசைக்காதாயிற்று,!' என்று 

சூறித்துள்ளான். 

விசும்பு நீத்த மிறந்த ஞாயிற்றுப் 

Usha Dai wap es தவக் ara 669 

சிறுகனி யிறந்த பின்றைச் செறிபிணிச் 

சிதாஅர் வள்பினென் றெடாரி தழீஇப் 

ஓ பாண ராரு மளவை யான்றன் 

யாணர் ஈன்மனைக் கூட்டுமுத னின்றளென் 

இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரெனக் 

குணக்கெழு திங்கள் கனையிரு எகற்றப் 

பண்டறி வாரா வுருவோ டென்னரைதீ 

௧௦ தொன்றுபடு துளையொடு பருவிழை போது 

கைக்துகரை பறைந்த9ிவன் னுடையு நோக்கி 

விருந்தின னளிய னிவனெனப் பெருந்தகை 

நின்ற முரற்கை நீக்க நன்றும் 

அரவுவேகுண் டன்ன தேறலொடு சூ$ிதருபு 

கடு நிரயத் தன்னவென் வறன்களை4& தன்றே 

இரவினானே யீத்தோ னெந்தை 

அன்றை ஞான்றினொ டின்றி லூங்கும் 

இரப்பச் சிந்தியே னீரப்படு புணையின் 

உளத்தி னளக்கு மிளிர்ந்த தகையேன் 

௨௦ நிறைக்குளப் புதவின் மகிழ்ச்தசெ ளட 

ஒருநாள், இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடைத்தஃம் 

ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றித் 

தோன் றல் செல்லா சென் சிறுணைக் குரல. 

. திணை : அது. துறை: இயன்மொழி. ஓய்மான் நல்லீயக் கோடைப் புறத்திகை 

குன்றுகளர் பாடிபது.



மூலமும் உரையும் ௩௭௩. 

உரை : விசும்பு நீகுதம் இறக்க ஞாயிற்றுப் பசுவ்கதிச் 

மமூகூய - விசும்பின் கண்ண தாகிய நீச்க.குைக் கடந்து சென்ற 

ஞாயிற்றினுடைய ப௫ய கஇர் ஒளி குறைந்த) சிவந்து வாங்கு, 

அகஇ சிறுஈனி இறக்க பின்றை - செக்கிறங்கொண்டு Cop Hone 

யில் வந்து கோன்றும் அந்தி மாலைப்போதின் மிகச சிறு 

பொழுது கழிந்த பின்னர்; செறிபிணிச சகாயர் வள்பின் என் 
கிகடாரி கழீஇ - செறியப் பிணிக்கும் துண்டான வார்களாற் 
கட்டப்பட்ட எனது தடாரிப்பறையை ஒருபால் தழுவிக் 

கொண்டு) பாணர் ஆரும் அளவை - பாணர்கள் உணவு 

உண்ணும் அளவில் ; யான் தன் யாணச் நன்மனைச் கூட்டுமு கல் 

கின்றனென் - யான் அவனுடைய புதுமையறுக நல்ல பெரு 
மனைக்கண் கின்ற கெற்கரிசையின் அடியில் நின்று பாடினேனாச 5 

இமைககோர் விழித்தமாக்திரை - இமைக்க கண் விழிக்குமள 
விலே ; ஜெரேரென - விரைவாக; குணக்கெழு இங்கள் கணை 

Ber அகறற-இழக்கே யெழுந்த மதியம் செறிக்திருக் ௪ இருளை 

க்க 7 பண்டு அ௮றிவாரா உறாவோடு-முன்பிருக் உ எனது நிலையை 

upu இயலாதவாறு மாறியிருக்க உருவோடு; என் அரை - 

எனது இடையிலேயிருந த, கொன்றுபடு துளை யொடு பருவிழை 

போகி - பழைமையுற்றுக் துக்களுடனே பருச்த இழைகள் 
கெட்டு) msg! sor பறைக்க - மெலிந்து கரை இழிந்து 
கிடம்.க; என் உடையும் நோக்கி-எனது உடையையும் பார்த்து , 
இவன் விருந்தினன் அனியன் என - இவன் பு.இயன் HOMES 
கக்கானாவன் என்னு சொல்லி ; பெருக், குகை - பெரிய தகைமை 
யினையுடையனாகிய அவன் ; கின்ற முரற்கை டிசி - என் கையில் 
கின்ற தாளக்கைக் கான் வாங்கிக்கொண்டு : கன்றும் அரவு 
வெகுண்டன்ன தேறலொடு - பாம்பு சீறினாற்போற் பெரிதும். 
களிப்புற்ற கட்டெளிவுடனே ; சூடு தருபு-சூட்டிறைச்சி தந்து; 
கிரயக்கன்ன என் வறன் ஆகிரங்து ~- திரயம்போல க் துன்பம் 
செய்கு என் வறுமையைப் பேரக்இ; அன்னு. இரவினாண் 
ச,க்கோண் - அவ்விரவுப்போ இலே வேண்டுவன கொடுத்கான் 7 
எந்தை - என் கலைவன் 7 நிரப்படு புனையின் - வறுமையசயெ 
கடலைக் கடக்கும் தெப்பமாக வன் இரு சகலால் ) அன்றை 
ஞான் றினோடு இன றிறூங்கும் - அக்கானிலிருக்.து இன்றும் இனி 
மேலும ; இரப்பச் இந்இயேன் - பிறர்பாற் சென்று இரத்தலை 
"நினையேனாயினேன் ; உள ச்இன் அளக்கும் மிளிர்க் த சகையேண் - 
பிறர் உள க.இன்சண் கிகழவனவற்றை உள்ளக்கா ளைக்குதியும் 
விளங்குகின்ற புலமை wip Her யுடையேனாகிய யான்; நிறைக் 
குளப பு.கவின மகிம்க் கனெனாட.நீர் நிறைக்க குள கதன் வாய்கி 
கலை போல உண்ணிறைந் GSD மகிழ்ச்சியுடையேனாய் ; ஒரு 
Brer இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தீ.தலை . ஒருநாளும்



௩௨௭௪ 'புறமானூறு 

கம்பால் வரும் இரவலரை மறு த்தலில்லாக வள்ளான்மையுடை 

யோர் தலைவாயிலிலும் ;) ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி - அவா் 

பக்கத்து நெடும்புகழ் விகாக்கும் ஈலங்கக£ப் பாராட்டி, ஒன்று 
பெறுதற்கு); கோன்றல் செல்லாது - இசையா காயிற்௮ு ) என் 
An கைக்குரல் - எனது APusrGu கிணைப்பறையின் 

ஒசை ; oT - M. 

கிலமுதல் வளியீறாகவுள்ள நால்வகை மண்டிலங்களையும் கடந்து 

நிற்றலின் விசும்பு நீத்தமெனப்பட்டது; “வளியிடை வழங்கா வழக்கரு 
நீத்தம்”? (புறம், உடு) என்று பிறரும் கு.றித்துரைப்பது காண்க, நீத்த 
மென்றதனைக் கடற்காக்கி, விசும்பாகிய கடலை ஞாயிறு நீந்திச்செல்வ 
தாகக் கொண்டு உரைத்தலுமுண்டு. மாலைவெயில் வெம்மை குன்றித் 
தட்பமும் செம்மையும் பெறுதலின் ::பசுங்கஇர்?' என்றார். “*சுடர்கெழு 
மண்டில மழுக ஞாயிறு, குடகடல் சேரும் படர்கூர் மாலை”: (அகம், 
௩௪௭௮) என்று பிறரும் கூறுவர். ௮ இமாலையின் செஙவ்வெரனி மழுக இளை 
யிருள் பரவும் மருண்மாலைப் போனைக் காட்டற்கு “அந்தி சிறுஈண் 
பிறந்த பின்றை'” என்சின்றார் ; அர்தி மாலையில் ஞாயிற்றின் செங்கதிர் 
நேரே கிலவலூற் பாயாமல், அதனைச் சூம்க்துள்ள வளிமண்டிலத்தால் 
omerig (Refracted) வீழ்விக்கப்படுதல்பற்றி, *வாங்கக்மி!' என்றும் 
வளிமண்டிலத்துப் பரவிச் செறிர் திருக்கும் துகனொளியாற் செங்க ர் 
பகங்கதிராகிற் றென்பது விளங்கப் “:பசுங்கதி'' ரென்றும் வழங்கு 
Bor nnn உணர்ந்துகொள்க. இருள் பரந்த மருண்மாலைப்போதில் 
பாணரும் நுளையரும் சோறுண்பது மரபு) **மலையின் வாயிற் போதும் 

பாணன் வாயிற் சோறும்”? என்பது பழமொழி. இப்பமமொழியே கெய் 

குனிலத்தில், **மலையின்வாயிற் போதும் நுளையன்வாயிற் சோறும்?” 
என வழங்கும். கூடு, நெற்கூடு ; கரிசையுமாம், ஜெரேரென. விரைவுக் 
குறிப்பு. பண்டறிவாரா வரு வென்றது, ஈன்னாகளுர் ஈல்லியக்கோட 
னால் முன்பே அறியப்பட்டவரென்பது சுட்டிறின்றது. கரைப்பகுஇ 

பருவிழையா லமைச்துதாகலின், **“பருவிஹழை போகி கைந்து” சுரை 
பறைக்த தென்றார். பண்டறிவாரா உரு வென்றமையின் அன் விருந் 
தின்னேன அவன் கூறியதை வற்புறுத்தி நின்றது. காட்பட்டுக் களிப்பு 
மிக்குற்ற கள்ளை அரவு வெகுண்டன்ன தேறல்”! என்றார் ; “*பரம்பு 
வெகுண்டன்ன தேறல்”! (சிறுபாண். ௨௩௨௭) எனப் பிறரும் கூறுவர். : 
ஓப்பதும் மிக்கது மில்லாத துன்பறிலையம் நிரயமாகலின், தனக்குத் 
தூனே யொப்பாயே (குறள். ௧௦௫௧) வறுமை “கிரயத்தன்ன, வறன்? 
“இரவி னானே யீத்தோ”' னென்றார். '“நிரப்படு புணையின்'" என்றது, 
இரப்பச் சஇர்தியாமைக்கு ஏதுவாய் நின்றது. தன்னுள்ளத்தால் பிறர் 
உள்ளத்தின்கண் நிகழ்வன அளந்தறியும் ஒள்ளிய புலமை தன்பால் 
உண்மையினை அடங்கிய வாய்பாட்டாற் கூறுதலின், ““உளத்தின் அளக 
கும் மிளிர்ர்த தகையே”' என்றார். மிளிர்ந்த தகை, விளங்குன்் ற 
புலமை யழகு, கரை புரண்டு வழிர்தெழும் ம௫ழ்ச்சி வெள்ளத்தை 
அறிவால் அடக்கினும் அடங்காது மூசத்தின்வழிப் புலப்பட நிற்கும். 
தமது கிலையை, “கிறைக்குளப் புதவின் பஇழம்ச்தனெ னாக” யென்றார். 

இரவலர் வரையர வள்ளியோரிடத்தில் இரவலர் இரத்தல் இனிதாவி 
ணும் (குறள். ௧௦௫௩.) அதனையும் யான் செய்ய விழைந்திலேன் என் 
பார் “இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடைத்தலைத் தோன்றல் செல் 
லாது என்சிறு ெக்குரல்'' என்றார். நெடும்புகழ் குறிக்கும் சொற் 
களை “நெடுமொழி! யென்ப, அந்தி இறந்தபின்றை, த,சீஇ நின்றென.



மூலமும் உரையும் இ 

னாக, தங்கள் இருளகற்ற, உருவோடு உடையும் நோக்இ, நீக்கி களைக்து, 
Gees அ க வதன், மூழ்க்தனெனாக, புணையின் சிந்தி 

யேன்; சிறுணெக்குரல், தோன்றல் செல்லாது எனச் கூட்டி வினை 
மூடி.பு செய்க. அவ்விரவினன் என்புழிச் சட்டு ௮ன்றென கின்றது; 
அன்றி யனைத்தும் பெயர்ப் பயனிலையே!! (தொல். சொல். 
சேனா. ௬௬) என்புழிப்போல, அன்றே என்பதனை அசைநிலை யெனி 
னும், அப்பொழுதே யெனினு மமையும். 

விளக்கம் 2: இயன்மொழியாவது, **இன்னோ ரின்னவை கொடுத் 
தரர் நீயும், அன்னாபோல வவையெமக் கென, என்னோரு மறிய 
வெடுத்துரைத்தன்று”” (பு. வெ. மா. ௬, ௬) எனவரும், இயன்மொழி 
வாழ்த்தாவது, *(வென்றியும் குணனும் அடுத்துப் பரந்தேத்துவது'' 

(தொல். புறத். ௨௯) என இளம்பூரணர் கூறி, இதனை இயன்மொழி 
எனவும், வாழ்த்தெனவும், இயன்மொழி வாழ்த்தெனவும் மூவகைப் 
படுத்துரைத்தலின், இயன்மொழியாவது, வென்றியாவது, குணமாவது, 
இரண்டுமாவது எடுத்தோதிப் பரவுதல் எனக் கொள்ளலாம். இவ்வகை 
யில் ஈண்டு நன்னாகனார் நல்லியக்கோடனது கொடை நலத்தையே 
அடுத்துப் பரந்தேத்தி மொழிதல்பற்றி, இப்பாட்டு இயன்மொழி 
யெனப்பட்டதெனக் கோடல்வேண்டும். இப்பாட்டின்கண் கூற்று 

ஙிகற்தீதும் பொருகன், கோடனது நன்மனைக் கூட்டுமூ தல் நின்றானாக, 
நைந்து கரைபறைச்க அவனது உடையை நோக்க, புறக்கணியாது, 
கொடைப்பண்புடைய னாதலால் **இவன் விருந்தினன் அளியன்'' என 
இன்மொழி நல்கித் தன் பெருந்தகைமையைப் புலப்படுத்தினன் 
கல்லியக்கோடன்,. இரவுப்போது ஈத்தற்குச் சிறந்த தன்றாயினும், அது 
நோக்இற்மிலன் என்றும், இரப்பவர் என்பெறினும் கொள்வர் என்பது 
பற்றிச் சிறிது நல்காது பெரிது ஈல்ென் ; அதனால், யான் என்றும் 
பிறரைச் சென்று இரக்கும் வறுமை எய்துதல் இல்லேனாயினேன் 
என்றும் கூறுவான், **இரவினானே ஈத்தோன் எந்தை'' என்றும், 

“அன்றை ஞான்றினோ டின்றினூங்கும் இரப்பச் இந்தியேன்'' என்றும், 
கூறினான். நல்லியக்கோடன் வழங்கிய கொடையின் பெருமையைப் 
புலப்படுக்கலுற்றவன், வள்ளியோர் கடைத்தலை நாடி. யோடும் என் 
னுள்ளம் அச்செலவை மீளச் சிறிதும் கருகா வகையில் அமைந்ததென் 
ற்கு, “ஒருநாள்...... சிறுகணைக் குரலே'' என்றான். எனவே, இத் 
துணையும் கொடைகலமே புகழ்ந்தோதியவாறு காண்க. நஈல்லியக் 
கோடன் என்பது நல்லியனாக கோடன் என விரியும். கோடன் 
என்பது இயற்பெயர் ; குயக்கோடன் (த. மா. சரிதை, ௧௦) எனப் பிற் 
காலத்தும் இப்பெயர் வழக்கிலிருந்கிருக்கிறது. “மேல் வெம்பா காட்டுக் 

கோடலூர்'' (க, 15, 119. 204 0 1932-33) எனப் பாண்டிகாட்டி லும், 
கோடன்பாக்கம் எனத் தொண்டை நாட்டிலும் ஊர்கள் பல இருப்பது 
நோக்கத் தக்கது, இதனைச் சிலர் கோஷலூர் என்பதன் திறிபாகக் 
கூறுவது பொருந்தாமை காண்க. 

mere. Crapo இ;ரபாறநயம வேட்ட பெருநற்கிள்ளி 

சோழன் இராயகு பம்வேட்ட பெருநற்டுள்ளி சங்ககாலச் சோழ 
வேந்தருள் காலத்தாற் பிற்பட்டவன். இவனை ஒருகால் உலோச்சனா 
ரென்னும் ஈல்லிசைச் சான்றோர். காணச்சென்றார்.. இவர் பெயர் 
உவோரச்சனார் என்றும் காணப்படுகிறது. அக்காலத்தே யானைப்படை, , 
குதிரைப்படை, தேர்ப்படை, வாட்படை முதலிய படைத்தலைவர்கள்
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இவனை அன்புடன் சூழ்ந்இருந்தனர். அவர் நடுவண் இருந்த கிள்ளி 

உலோச்சனாரை வரவேற்றுப் பெரும் பொருளை வழங்குவானாய், மலையிற் 

பிறந்த மணியும், காட்டிடத்துப்பெற்ற பொன்னும். கடலிற் பெறப் 

பட்ட முத்தும், பல்வேறுவகை உடையும் பிறவும் தீந்து சிறப்பித்தான். 

அப்போது அவர் இணைப்பொருகன் ஒருவன் கூற்றில் வைத்து இப் 

பாட்டினைப் பாடினார். இதன்கண் பொருஈன், தன் கணைப்பறையைக் 

கொட்டி, அவியுண்ணும் ஆன்றோர் காப்ப, அறம்புரியும் கெஞ்சினனாகிய 

கிள்ளி நெடிது வாம்க என வாழ்த்திய சான்பரார் வரிசைபெற்றுச் செல் 

வது கண்டு வியப்பு மிக்கு மதிமழுங்கி நின்றான். அவனைக் கள்ளி கண்டு 

ரீ சேய்நாடு செல்லும் கணெவன் போலும், நின்னையும்யாம் புரப்போம், 

சவலற்க!'” என வுரைத்து மணியும், பொன்னும், முத்தும், உடையும் 

பிறவும் கிரம்ப ஈல்ென். அவை பெற்ற பொருகன், **காடெனப்படு 

வது சோழன் காடே ; வேச்தெனப்படுபவன் இராயளூயம்வேட்ட பெரு 

நற் இள்ளியே, ஆகவே, வேந்தே, நீ நெடிது வாற்க'' என்று வாழ்த்தி 

யுள்ளான். 

பனிபழுனிய பல்யாமத்துப் 

பாறுதலை மயிர்கனைய 

இனிது துஞ்சும் இருககர் வரைப்பின் 

இனைய லகற்றவென் கணைதொடாக் குறகி 

இ அவியுணவி3னோர் புறங்காப்ப 

அறகெஞ்சத்தோன் வாழகாளென் 

தற்கொண்டு வரலேத்தஇக் 

கரவில்லாக் கவிவண்கையான் 

வாழ்கவெனப் பெயர்பெற்றோர் 

௪௦ பிறர்க்றாுவமந் தரனல்லது 

குனக்குவமம் பிறரில்வென 

அதுகினைந்து மதிமழுகி 

ஆங்குகின்ற வெற்கா ணூஉச் 

சேய்காட்டுச் செல்க்ணைஞலை 

சட நீபுரவலை யேமக்கென்ன 

dus gs மணியுங் கடறுபயர்த பொன்னும் 

கடல்பயநர்ச DBS PGE pep 
வேறுபட்ட வுடையுஞ் சேறுபட்ட தசும்பும் 

கனவிற் கண்டான் 4 உருக்நாறு நிற்ப 
௨௦ ஈனவீ னல்கயோ னசைசால் தோன்றல் 

காடென மொழிவோரவன் நாடென மொழிவோர் 

வேக்கதென மொழிவோரவன் வேச்தென மொழிவோர் 

புகர் நுதலவிர் பொற்கோட் டியானையர்
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கவர்பரிக்கசீசை GOST LOT a oo 

உட வடிமணி வாங்குருள 

கொடி மிசைகற் ரேோர்க்குழுவினர் 
க்கழிசை என்கணினர் 

வாளின் வாழ்க ரார்வமா உண்டிக் 

கடலொலி கொண்ட தானை 
௩௦ அடல்வெங் குர்சின் மன்னிய நெடிதே, 

திண: அது: துறை வாழ்த்தியல், சோழன் இராயகயக் வேட்ட 
பெரு தற்கிள்ளியை உலோச்சஜர் பாடியது. 

உரை : பனி பழுனி௰ பல் யாமத்து - பனி மிக்க பல 

யாமங்கள் உறங்கெசனால்; பாறு தலைமயிர் கணய . பரந்து 
சிகறிக் கோன்றும் தலைமமிர் பனியால் நனைந்துபடிய; இனிது 

Bern Dysart வரைப்பின் - கான் இனிதுறங்கும் செல்வ 
மானையின்2ண்; இனையல் அசகற்ற-யான் எனது வறுமை வருக் 
அம் கீச்கக்கருகு;) என் கணை கொடாவுுக் குறுகி - என் கடாரிப் 
பறையை இசை க்துக்கொண்டு சென்று; அவியுணவினோர் புறங் 
காப்ப - ௮வியாகிய உணவை யுண்ணும் தேவர்கள் புறத்தே 
நின்னு பாதுகாக்க) அ௱கெளஞ்சக்தோன் நாள் வாழ என்னு - 
அதஜஞ் செய்யும் கெஞ்சனையுடைய வேந்தன் பன்னாள் வாழ்வா 
னாக என்னு வாழ்த்த; அதற் கொண்டு வரல் ஏதக்கு- அது 
கொண்டு வாழ்தஇ வக்கவர்களை அவன் வரவேற்க; கரவு 
இல்லாக் கவி வண்கையான் - இரவலர்க்கு மறைத்தல் இல்லாமல் 
இடச் கவிந்த வளவிய கையையுடைய ராகலால் ; வாழ்க எனப் 
பெற்றோர் - நெடிது வாழ்க எனப் புலவர் வாழ்த்தும் வாழ்தி 
தாகிய பொருகாப் பெற்றோராகிய ;) பிறர்க்கு . ஏனைவேக்கர் 
ஈட்கு; தான் உவமம் அல்லது - இவ்வேற்கன் உவம மாவனே 
யஷ்றி; தனக்கு - இவ்வேக் கனுக்கு; பிறர் உவமம் இல்லென - 
னைவேக் கர் உவமமாகும் ஓப்டூம் உயர்வும் இலர் என்னு சொல்லி 
6S சான்றோர் பலரும பாராட்ட; அது நினைந்து ம.இமழமுஇ - 
அப்பாராட்டைக் கேட்டு அறிவான் ஆராய்க்கு யான் அவனது 
பெருமை என் அறிவெல்லை மிறந்து விளங்குவதை கிளைந்து 
மஇமயங்க ; ஆங்கு கினற என் காணூஉ - அவ்விடத்தே கின் 
ஒருழிந்த என்னைக்கண்டு; சேய்நாட்டுச். செல் இணைஞனை - 
புரவலரை  மாடி.ச். சேய்மையிலுள்ள காடுகட்குச் செல்லும் 
கணைப்பொருகனே ) ரீ எமக்குப் புரவலை என்ன - நீ ஏம்மாற் 
புரக்கப்படுகலையடையை என்னு சொல்லி) மலைபயக் த மணியும் - 
மலையிடைப் பெறப்பட்ட மணிகளையும் ; கடறுபயக்க பொன் 
அம் - காட்டி.ம் பெறப்பட்ட பொன்னையும் ) கடல் பயர்கு ௧இர
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களையும் ) வேறுபட்ட உடையும் - வேறு வேறு வகையவான 
உடைகளையும்; சேறுபட்ட தசும்பும் - கள் நிறைந்து குடங்ககா 
யும்; வருக்காது நிற்ப - யான் இனி வறுமையுற்று வருந்தாமல் 
செல்வ நிலையிலே நிலைகிற்குமாறு ; நசைசால் தோன்றல் - 
அன்பு நிறைந்த தகோன்றலா௫யே தலைவன் ; கனவிற் கண்டாக்கு 
நனவின் நல்கயோன் - கனவின்௧கண் தரப்பெறுவது போல 
கனவிலே யான் கொள்ளுமாறு தந்தான் ; காடு என மொழி 
வோர்-மாடுகளிற் றந்த காடொன்றனை ஆராய்ந்து சொல்லு 
வோர் ; அவன் நாடென மொழிவோர் - மிகச் சிறக்க காடாவது 
அவனது சோழ நாடென்று சொல்லுவர் ) Cano ger Grorf) 
வோ - வேந்தர்கள் பலருள்ளும் Apes Cus gorge தேர்க 

அுரைப்பவர் ; அவண் வேக்தென மொழிவோர் - அவனொரு 
வனையே சிற் தவேக்கனென்று சொல்வர் புகர் நு. லைவிர் பொறி 
கோட்டுயானையர் - புள்ளி பொருநக்இய நெற்றியும் விளங்குகின்ற 
இமபுமியணிக்க கொம்பினையுமுடைய யானைப்படை தக் தலைவரும்; 

கவர்பரிக் கச்சை ஈன்மாவினர்-கதஇியும சாரியையுமாகப் பருக்கப் 

படும் செலவினையும கசசினையுமுடைய குதிரைப் படைத் 
கலவரும் ; வடிமணி வாங்குருள - வடித்த வொசையையுடைய 
மணியினையம வட்டமாக வலாக்த உருகாகளயும்; கொடிமிசை 
நல்தேர்க் குழுவினர் - மேலே கொடியையுமுடைய நல்ல தேர்ப் 
படை தீ கலைவரும்; ககழிசை வன்கணினர்-விரைவும புகழும் வன் 

கண்மையுமுடைய nue. Capi FFF தலைவர்களும்; 
வாளின் வாழ்கர் - வாள்கொண்டு போர் செய்து வாழும் வாண் 
மறவருடைய தலைவரும் ; ஆர்வமொடு ஈண்டி, - ஆர்வ த்துடனே 

கூடியிரு த கலால் ; கடல்ஒலி கொண்ட தாணை-கடலினது முழக் 

கதையுடைய கானையையுடைய ) அடல் வெங்குரிகில் - பேரை 

வெல்லு கலின் விருப்பழுடையனான வேநங்கனாகய தலைவன்; 
நெடிது மன்னிய - நெடுங்காலம் வாழவானாக ; எ. று. 6 

உறக்கத்திற் கழியும் இடையாமம் இரண்டும் “*பல்யாமம்'” எனப் 
பட்டன, ஒன்றின் மிக்கனவாதலின். திருஈகரென்றலின் அதற்கேற்ப 
அதன்கண் வாழ்வோரெய்தும் உறக்கத்தை “இனிது துஞ்௪சம் இருககர்!” 
எனச் இறப்பித்தார். தான் வறுமையால் வருந்தும் வருத்தத்தைப் 
போக்கும் கருத்தோடு வர்திருத்தலின், “இனைய லகற்ற'! என்றான், 
தெய்வம் புறங்காப்பச் செல்வதோடு வழிவழி சிறந்துபல்லாண்டுவாம்க 
என வுயர்நீதோர் வேச்தனை வாழ்த்துவது புறகிலை வாம்த்தெனும் மர 
பாதலால் “அவியுணவிஜோர் புறங்காப்ப அறகெஞ்சத்தோன் வாழ காள் 
என்று!” வாழ்தீதினரென் ஏன்; வழிபடுதெய்வ நிற்புறங்காப்பப், பழி 
தீர் செல்வமொடு வழிவழி சிறந்து, பொலிமின் என்னும் புறகிலை 
வாழ்த்து”' (தொல். செய். ௧௦௯] என ஆரியர் உரைப்பது காண்க. 
பெயர், ஈண்டு வாழ்த்துரையாகய பொருண்மேனின்றது. மச்களானும் 
பிறவுயிர்களானும் உண்டாகும் துன்பங்களை முன்னறிந்து காத்துக் .
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கொள்ளும் ஆற்றலுடைய வேந்தருக்குத் தெய்வத்தான் உண்டாவன 
அவ்வரறு காக்கப்படாவாதலின், அவற்றிம் கரணாவன புறசிலை வாழ்த் 
அக்கள் என்ற கருத்தால் அது, பொருள் எனப்பட்டதென வறிக. உயர் 
பொருளே உவமமாவன வரகலின், **பிறர்க்குவமம் தானல்லது தனக் 
குவமம் பிறரில்லென”' என்றார். “உயர்ந்ததன் மேற்றே யுள்ளுங்காலை'! 
(தொல், உவம.௩) என்ப, பிறரும், பிறர்க்கு நீ வாயினல்லது கினக்குப் 
பிறருவம மாகா வொருபெரு வேந்தே”' (பதிற். ௭௩.) என்பது காண்க. 
உவமத்திற்குரிய உயர்க்தோர்களை யெண்ணி ஒருவரையும் காணாமை 
யால் அறிவு மழுங்கமையின், “மதிமழுகி'' என்றான். புரவலை-புரத் 
தலையுடையை; அஃதாவது பாதுகாக்கப்படுவையென்பதாம். “கனவிற் 
கண்டாங்கு ஈனவின் நல்கியோன்'' என்றது பெருஈற்கிள்ளி தந்த வளத் 
தின் பெருமையும் அருமையும் சுட்டி நின்றது. யானையரும் மாவி 
னரும் தேரினரும் வன்கணினருமாயெ வேர்தரென்றுமாம். அச்சத் 
தால் ஈஎண்டாது அன்பால் ஈஎண்டுவதே உயாற்த அரசியற்கு மாண்பாத 
லின், அது தோன்ற, “*ஆர்வமொ டீண்டி'' யென்றார். அடல் வெற்றியு 
மாம். அகற்ற, குறுகி, பிறர்இல்லென, நினைந்து, மழு, நின்ற எற் 
காணூாஉ, என்ன, நிற்ப, தோன்றல், ஈல்கியோன்; மொழிவோர் மொழி 
வோர்;மொழிவோர் மொழிவோர்; யானையர், மாவினர், குழுவினர், வன் 
கணினர், வாழ்நர், ஈண்டுக்கொண்ட தானையையுடைய குரிசில் நெடிது 

மன்னிய எனக் கூட்டி வினோமுடுவு செய்க, 

விளக்கம் : வாழ்த்தியலாவது “*அலங்குகதஇர்!! (புறம். உள) 
என்ற பாட்டுரையின் விளக்கப் பகுதஇியிற் கூறினாம். இப்பாட்டின்கண் 
ஆசிரியர் உலோச்சனார் செப்பொருகன் ஒருவன் கூற்றில் வைத்துச் 
சோழன் இராயருயம் வேட்ட பெருகம் எள்ளியின் கொடைப் பண்பை 
எடுத்தோதி வாழ்த்துகின்றார். பெயர்பெற்றோர். என்றது, புலவர் 
புகழ்ந்து வாழ்த்தும் வாழ்த்துக்களைப் பொருளாகப் பெற்ற வேந்தா 
களை யென அறிக. கிள்ளியைப் பாடிச்சென்ற ெொெப்பொருகன், 
அவளைக் கண்டபோது, அவளைச் சூழ்ந்திருந்த சான்றோர் புலவர்பாடும் 
புகழ்பெற்ற வேந்தரள் இவனுக்குவமம் இவனே யன்றிப் பிறர் 
இல்லை!" யென்று கூறினரீ; ௮துகேட்டுக் இணைவன் மதிமருண்டு நிற்க, 
பெருநற்கிள்ளி அவனையடைந்து நீயும் எம்மாற் புரக்கப்படுர் 568 
யுடையை'' என்று சொல்லி மணியும் பொன்னும் முத்தும் கள்ளும் 
கன்விற் கண்டாங்கு ஈனவின் நல்கினான் ; அவன் நெடுது மன்னுக 
என்று கணெவன் வாழ்த்தினாள். கள்ளி இராயசூயம் வேட்ட வேர்தனாக 
லின், அவனைத் தொடக்கத்தில், அவியுண வினோர் புறங்காப்ப, அற 
கெஞ்சத்தோள் பன்னாள் வாழ்க'' என்று வாழ்த்திச் சென்றான். அவனை 
வேந்தன் வரவேற்றலும், ஆங்கிருந்கு சான்றோர் அவன் மஇமருளஜ் 
தக்க வகையில், “வாழ்க எனப்பெயர் பெற்றோர்...... பிறர் இல்!” என்று 
மொழிந்தனர். கஇள்ளியைச் காண விழைந்த காலத்தில் கன வின்கண் 
அவன் மிரு பொருள் வழங்குவதாகக் சனாக்கண்டு நனவில் அவனை 
யடைந்தபோது அவன் கனவிம் சண்டது போல வழங்கினான் என்பான், 
“கனவிற்கண்டாங்கு வருந்தாது கிற்ப, ஈனவின், ஈல்கியோன் ஈசைசால் 
தோன்றல்!” என்றான். கொடைக்கேற்ப மறத்திலும் குறைபாடில 
னென்றயங்குத் தாணையை விதந்ேதோ இனான்.



௬௮௦ புதிகானூ௮ு 

mer. சோழன் செருப்பாழி யெறிந்த இளஞ்சேட்சென்னீ 
சங்ககாலச் சோழர் காலத்தில் வடபுலத்திருந்து வடுகரும், தெள் 

2/லத்திலிருக்து பரதவரும் தமிழகத்தும்குட் புகுக்து குறும்பு செய்து 
வர்தனா். இவ்வடுகரே இடைக்காலப் பல்லவ பாண்டியர் காலத்இத் 
சீரறிந்து வலியறிந்தொழிர்த களப்.பிரரரவர்.  தென்பரதவர் தென் 
னாட்டுக் கடற்கரையில் தங்கிக் குறும்புசய்சனர், இவர்கள் இடைக் 
காலப் பாண்டியர் காலத்தில் வலியமிந்தொடுங்கினர். சங்ககாலத்தில் 
வடுகரும் பரதரம் குறும்பு செய்வான் தலைதாக்கும்போதெல்லாம் 
இடுக்கி வந்தவருள் சோழவேந்தரும் சிறந்து கின்றனர். இக்காலத்தே 
மேலைக் கடற்கரைப் பகுதியாகிய சேர நாட்டில் கடம்பரென்பார் கடல் 
வழியாகப் போந்து குறும்பு செய்சனர். இன்றும் மேலைக் கடற்கரையில் 
தென் கன்னட சில்லாவில் கடம்பத்தீவு என ஓரு இவு இருந்து 
பண்டைய கடம்பரை நினைவு கூர்வித்து நிற்கிறது. அவர்களை இமய 
வரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதனும் சேரமான் கடல் பிறக்கோட்டிய வேல் 
'கெழு குட்டுவனும் கடற்போருடற்றி வென்றொடுக்கெர், இங்ஙனம் 
சங்ககாலத்தில் தமிழகத்தின் வடக்கில் வடுகரும், தெற்கில் பர தவரும், 
மேற்கில் கடம்பரும் அடிக்கடி வந்து அரம்பு செய்த செயல்களைச் 
சங்கச்கொகை நால்கள் குறிக்கின்றன. வடபுலத்திலிருக்து வடுகசாலய 
சகளப்பிரரேயன்றி மோரியரும் பிறரும் வந்தனராயினும், அவர்கள் 
தொடக்கத்திலேயே தலைமடங்கி நின்றொழமிர்தனர். களப்பிரர் மட்டில் 
"இடைக்காலப் பல்லவ பாண்டியர் காலங்கள்வரை போராடியுள்ளனர். 

அவர்கள் காலத்திற்றான் வடபுலத்துப் புத்தரும், சமணரும் தமிழகத் 
திற்புகுந்து இடம்பெறுவாராயினர். செந்தமிழின் செல்வாக்குக்குக் 
கடுண்டாகத் தொடங்கியதும் அவர்கள் காலத்தேயாகும். செந்தமிழ்ச் 

'செல்வரிடையும் வேர்கரிடையும் புறஞ்சுவர் கோலஞ்செய்யும் புன்மை 
யுண்டாகத் தொடங்கியது அசக்களப்பிரர் சாலத்தேயாம் என்பது 
மனங்கொள்ளரற்பாற்று, அச்காளில் களப்பிரரான வடவடுகரையும், 
தென்பர வரையும் ஓடுக்கிய செயலில் ஒருகால் சோமன் செருப்பாழி 
யெமிர்௪ இளம்பெருஞ்சென்னி (சேட்சென்னி) வென்றி மேம்பட்டு 
விளங்கினான். அவனை ஆசிரியர் ஊன்பொதி பசுங்குடையார் காணச் 
சென்றார். அவண் அவர்க்குப் பல அணிகலன்களையும் செல்வங்களையும் 
ஈல்கினான். அவற்றைப் பசுங்குடையாருடன் போரக்த சுற்றத்தினர் 
பகிர்ந்துகொண்டு தாம்தாம் அணிக து மகிழ்ச்தனர். இம்மஇழ்ச்சியைக் 
 கணைப்பொருன் ஒருவன் கூற்றில் வைத்து இப்பாட்டைப். பாடி 

யுள்ளார். இகன்கண் தென்பரதவரை, மிடலமித்து வடவடுகரது 
வாள்வன்மையைக் கெடுத்து மேம்பட்ட சோழனுடைய வெண்சுதை 
மாடத்தின் நெடுககர் முற்றத்தேரின்று பொருஈன் அவனுடைய வஞ்சித் 
அறையைப் பாடிகின்றானாக, பொருகர்க்கெனச் சமைக்கப்படாது 
அரசர்க்கும் செல்வர்க்ருமாக அமைக்கப்பெற் எனவும், போரிம் பகைவர் 
பாம் கொண்டனவுமாகிய அணிகலன்கள் பல வழங்கினன்; அவற்றுள் 
விரலில் அணிவனவ ற்றைச் செவியிலும்,செவிக்குரியவ ற்றை விரலிலும், 
அரைக்குரியவற்றைக் கழுத்திலும், கழுத்தணியை இடையிலும் வகை 
தெரியாது அப்பொருகனுடைய சுற்றத்தினர் அணிந்து, காண்பார் கை 
கொட்டி ஈகைச்குமாறு விளங்கின. அவர் செய்கை, பண்டு இராம 
DH Burs gs சதையை இராவணன் தூக்இச் சென்றபோது அவள் 
கழற்றியெறிர்த அணிகலன்களைக் குரக்கினம் அணிர்துகொண்டது 
போல. இருந்தது ; அவர்கள் கொண்டிருந்த வறுமைத்துன்பமும் 
கழைந்து போயிற்றென்று கூறியுள்ளார்.
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தென்பரதவர் மிடல்சாய 

வடவடுகர் வாளோட்டிய 

சொடையமை கண்ணிச் திருக் தவேம் றடக்கைக் 

கடுமா கடைடுய விடுபரி வடிம்பின் 

நற்றார்கி கள்ளின் சோழன் கோயிற் 
புதுப்பிறை யன்ன சுதைசெய் மாடத்துப் 

பனிக்கயத் தன்ன நீணகர் நின்றென் 

அரிக்கூடு மாக்கிணை யீரிய வொற்றி 

எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட 

௪௦ எமாக்கென வருத்த வல்ல மிகப்பல 

மேம்படு சிறப்பி னருங்கல வெறுக்கை 

தாங்காது பொழிதர் தோனே யதுகண் 

(டிலம்பா டுழக்சவென் னிரும்பே ரொக்கல் 
விரற்செறி மரபின செவிக்தொடக் குகரும் 

௧௫ செவித்தொடர் மரபின விரற்செறிக் குகரும் 
அரைக்கமை மரபின மிடற்றியாக் குகரும் 
மிடற்றமை மரபின அரைக்கியாக் குரும் 
கடுக்தெற லிராம னுடன்புணர் சதையை 
வலித்தகை யரக்கன் வெளவிய நோன்றை 

௨௨ பிலஞ்சேர் மதரணி சண்ட. குரங்கின் 
செம்முகப் பெருங்கை யிழைப்பொலிக் தாஅங் 
கரு ௮ வருகை யினிதபெழ் றிகுமே 
இருங்களைத் தலைமை யெய்இ 

.... அரும்ப. ரெவ்வ முழக்தகன் றலையே, 
திணை: அது. துறை : இயல்மொழி. சோழன் செருப்பாழ்யெறிந்த இளஞ்சேட் 

சென்னியை ஊன்பொதி பகங்குடையார் பாடியது. 
உரை :. கென்பர கவர் மிடல்சாய 2 கென்னாட்டிற் புகுந்து 

கும்ப செய்க பரதவருடைய வலிகெட்டொடுங்க ; வடவடுகர் 
வாள் ஓட்டிய - வடகாட்டினின்றும் போந்து குனஅம்பு செய்கு 
வடுகரது வாட்படையைக் CEOS BSG ; கொடையமை 
கண்ணி . நன்று கொடுக்கப்பட்டமைக்கு கண்ணியையும் ; 
இருக்துவேல் கடக்ளை - திருந்திய வேலேக்இிய பெரிய கையை 
யும்) கடமா கடைஇய விடுபரி வடி.ம்பிண் - ஈடு செல்லும் 
குதிசையைச் செலுதுகற்கென்னு காலில் இடப் பெற்ற பரிவடிம் 
பென்னும் காலணியையும் ; ஈற்றார்க் கள்ளின் - நல்ல அாரினயும் 
கள்ளினையுமுடைய 7; சோழன் கோயில் - சோழவேக் கதனுடைய 

ல்
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அரண்மனைக் எண்ணுள்ள) புதுப்பிறை அன்ன சுகைசெய் 
மாடத்து. புதிது முகத்த பிறைபோன்ற வெள்ளிய ௬ தயால் 

இயன்ற மாட திதையுடைய ;) பனிக்கயக்கன்ன நீணகர் கின்று - 

கூனிர்க் க நீர்நிலை போல் குளிர்ச்சி பொருக்கஇிய நெடிய பெரு 

மனையின் முன்னே நின்னு ; என் மரிச்கூடு மாக்கெ இரிய 
ஒற்றி - எனது அரிக்க. ஓசையைச் செய்யும் பெரிய தடாரிப் 

பஹை கண் கிழியுமாறு கொட்டி) எஞ்சா மரபின் வளுசிபாட- 

வலிகுன்றா க முரறைமையினையுடைய பகைமேற் செல்லும் செல 
வாயை வஞ்சித்துறைப் பாட்டுக்களை இசை க்துப்பாட ; எமக் 

கென வகருத்கவல்ல - எம்மைபபோலும் பரிசிலாக களிக்கதற் 

கெனச் செய்யப்படா கனவான ) மிகபபல - மிகப்பலவாடுய ; 

மேம்படு சிறப்பின் அருங்கல வெறுக்கை . மேன்மையான கிறப 

பினையுடைய பெறற்கரிய அணிகலங்களும் பிற பொருள்களு 

மாயை செல்வசுதை) தாங்காது பொழிந்தான் - எம்மால் 

தாஙுகமாட்டா*. அளவில் வழங்கினான் ; இலம்பாடு உழக்கு எண் 
இரும்போ ஓக்கல் - வறுமையால் வருக்இிய என் சுற்றத்தார் ; 

அதுகண்டு - ௮ச் கொடைப் பொருக£ச் கண்டு பேரார்வச்கோடு 

GEEOD கைக்கொண்டு) விரல் செறிமரபின செவிச் கொடக்கு 
கரும் - விரல்களில் அணியக் கனுவனவற்றைக் காதில் அணி 

பவரும்) செவிக் காடர் மரபின விரல்செறிக்குகரும்-செவியில் 

அணியச் தகுவனவற்றை விரலில் அ௮ணிபவரும் ; அரைக்கமை 
மரபின மிடற்று யாககுகரும - அரைக்கு அமைக் கவற்றைக் 

கழுத்தில் அணிபவரும் ; மிடற்றமை மரபின அரைக்கு wire 
கரும் - கழுகீஇல் அணிவனவற்றை இடையிற் கட்டிக்கொளப 
வருமாய் ; கடுக்கெறல் இராமன் உடன்புணர் ச கயை - கடிய 

தெறு தற்றொழிலையுடைய இராமனுடன் கூடிப்போக்கு கயை; 

வலி. ககை அரக்கன் வெளவிய ஞான்றை .- மிக்க வலியுடைய 

அரக்கனாகிய இராவணன் அவர்க்து சென்றபோது ; நிலஞ்சேர் 
மகா அணி கண்ட கூரங்கின் - தை கழற்றியெறிய கில்த்தே 
வீழ்ந்த அழகிய அணிகலன்ககைக் கண்டெடுக்க குரவ்கனுடைய/ 
செம்மூகப் பெருங்கிளா இழைப்பொலிக் தாங்கு-சவக். க ips sans 
யுடைய மந்திகளாகிய பெரிய சுற்றம் அவ் விழைககாக் தாம் 
அணிந்து விளங்கக் கண்டோர் சிரி கீது மகிழக் காற்போல 7 
இருங்களை ச ,கலைமை யெய்தி - பெரிய சுற்றத்துக்குக் தலைமை 
தாங்கி ) அரும்படர் எவ்வம் உழந்தகன் தலை ~ அவர் வறுமை 
களை குற்பொருட்டுப் பல அரிய கினவுகளாலுண்டாகும் BCH S 
தால் வருந்தியது போக) ௮0௮ ௮ருஈகை இனிது Gum Hew - 
Gwar flu மகிழ்சீசியை மிகவும் அடைந்கோம்; எ. று, 

சென்பரதவர், தென்பாண்டிகாட்டின் கடற்கரையிலிருக்து 
குறும்பு செய்தவர். இவர்கள் சில காலங்களில் பாண்டியர்க்குப் பகை 
வராகவும், சில காலங்களில் துணைவராகவும் இருந்துள்ளனர். வடுகர்
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தொண்டைரசாட்டுத் இருவேங்கடத்திற்கு வடக்கிலுள்ள காட்டவராத 

லால் வடுகர் எனப் பட்டனர். பரிவடிம்பு - குதிரையிவர்ந்து செல்பவர் 

அதனை விரையச் செலுத்தற்பொருட்டுக் காலில் அணியும் இரும்பு ; 

இது வடிம்புபோறலின் வடிம்பெனப்பட்டது ; பிறரும், ““மாவுடற்றிய 
வடிம்பு?” எனக் கூறுதல் காண்க, மறுவில்லாத பிறைத்திங்கள் மிக 
வெள்ளிதாச இருக்குமாறு விளங்க, “புதுப்பிறையன்ன சுதை” 
என்றார். அரித்த ஓசை, அரியெனப்பட்டது _ ஓசை கூட்டப்பெற்ற 

இயை “*அரிக்கூடுகிணை?! யென்ரார் ) “*அரிக்கூடின்னியம்”' (மதுரை: 

௬௧௩) என வருதல் காண்க. எஞ்சா மண்ணசையால் வந்த வேந்தன் 

எதிர்சென்று பொருது மேம்பட்டு மேற்சேறலின், “*எஞ்சாமரபின் 
வஞ்ட'” என்றார். வேந்தனது பரிசில் அவரவர் வரிசைக்கேற்ப வழங் 

கப்படுமாயினும். ஈண்டு அவரவர் வரிசை கோக்காது மிக்க பரிசில் 

கரப்பட்டதென்பதும் விளங்க, “எமக்கென வகுத்தவல்ல மிகப்பல 
மேம்படு சிறப்பினருங்கல வெறுக்கை தாங்காது பொழிதர் தோனே”! 
யென்றார். இலம்பாட்டால் அறிவு மயங்கிச், செய்வது தெரியாது 
தன் சுற்றத்தார். விரைந்சனரென்பார், கலங்களா மூறைமை மாறி 
யணிந்து காண்பார்ச்கு ஈகைவிகா த்தனர் என்றார். அரக்கன் வலியால் 
சகைமை பெற்றவனேயன்றி ஒழுக்கத்தால் ககைமை பெற்றவனல்ல 
னென்பார், **வலித்தகை யரக்கன்'” என்றார். இவ்வாகிரியார் காலத் 
தில் இராமராவணப் போர் வடபுலத்தவர்க்கும் ரென்புலத்தவர்க்கும் 
நடர்ச போரென்னும் பொய்க்கருத்து காட்டில் நிலவவில்லை. மதர் - 
அழகு, இளிமிகுதியுமாம்,.  செம்முகம் பைங்கிளை - மந்திக்கூட்டம். 

எவ்வம் இருந்த எம்பால் ஈகைச் சுவை நுகரும் இன்பம் உளதாயிரற் 
றென்பான், “எவ்வ முழக்ததன்றலை ௮அரு௮ வருககையினிது பெற் 
கும்!” என்றான். தலைமையெய்திப் பெற்றது எவ்வமே? மூழ்ச்ளி 
wero; , சோழன் அருங்கலவெறுகீகை பொழிந்து இன்ப முறுவித் 
தான் என்பதாம். சோழன் கோயில் நீணகர் நின்று, ஓற்றி, பாட, 
பொழிரந்தோன் ; ஒக்கல் அதுகண்டு தொடக்குரரும், செறிக்குகரும், 
யாக்குநரும், யாக்குகருமாய், களை Gurls. gras, தலைமையெப்தி 

உழர்ததன்றலை அருககை இனிது பெற்றிகும் எனக் கூட்டி வினை 
முடிவு செய்க, 

விளக்கம் : இயன் மொழியின் இலக்கணம் மூன்பே கூறப்பட் 
Lg பெற்ற பின்னரும் பெருவள ஜனேத்தி, ஈடைவயிற்றோன்றிய 
இருவகை விடை”! (தொல், புறத். ௩௦) என்ற சூத்திரத்திற்கு, “பரிசல் 
பெற்ற பின்னரும் அவன் கொடுத்த மிக்கவளனை யேத்தியது, வழக் 

இன்கண் தோன்றிய இருவகைவிடை”' யென்றும், “அவையாவன, 

தான் போதல் வேண்டுமெனக் கூறுதலும், அரசன் விடுப்பப் போத 
இம்! என்றும் உரைத்து, வளன் ஏத்தலும் இருவகை விடையுமாக 
மூன்று பகுதியாக்கி, வளன் ஏத்தியதற்கு இப்பாட்டைக் காட்டுவர் 

இளம்பூரணர் ; நச்்௫னார்க்கினியர், இத்துறைக்கே இதனைக் காட்டி, 
“இது தானே போவென விடுத்தபின் அவன் கொடுத்த வளனையுயா்த் 
துக் a Bug" (தொல். புறத்: ௩௬) என்பர். இைப்பொருகன் 
சென்னியின் நீணகர் கின்று வஞ்ச பாடுசலும், இளஞ்சேட் சென்னி 
பெருவளன் நல்குதலும், பெற்றுச் சென்ற பொருகனுடைய சுற்றத் 
தார் செப்கையுமென இப்பாட்டு மூன்று பகுதிக்கண் அடங்கும். இளஞ் 
சேட் சென்னியின் கோயிலைக் கூறுபவன் அவனுடைய சிறப்பைப் 
பரதவர் மிடல் சாய்த்ததும், வடுகரது வாளாண்மை கெடுத்ததும் 
எடுத்தோதி, அவன் கோயில் வெள்ளிய சுதையா லமைந்து கண்ணிய 
காற்றும் ஒளியும் நிலவத்தக்க சிறப்புக் கொண்டிருந்த தென்பான்



௩௩௮௪ ‘Ly SON SOT MF 

“புதுப்பிறை யன்ன சுதைசெய் மாடத்துப், பனிக்கயத்தன்ன நீணகச்!* 
என்று புகழ்கின்றான். வஞ்சியாவது, “எஞ்சா மண்ணசை வேந்தனை 

வேந்தன், அஞ்சுதகத் தலைச்சென் றடல்குறித் தன்று” (தொல். 
புறத். எ) எனவரும், எனவே, மண்ணசைகொண்டு பகைத்துக் 
காலங்கருதியிருக்கும் பகைவேந்தர் மேற்சென்று அவரை வென்று 
அவர் நசையைக் கெடுத்தோங்கும் விச செயல் வகையைப் பாடுவது 
வஞ்சியாயிற்று. இதனை விரித்துரைத்தற் இடெமின்மையின், “எஞ்சா 
மரபின் வஞ்சி பாட: எனச் சுருங்க வுரைக்கன்றுன்.. இவ் வண்ணம் 
வஞ்சிப்போருடற்றித் தோற்ற வேக்தர் பணிச்து ஈல்கய அருங் கலங் 
களைப் பொருகர் முதலாயினார்க்கு இளஞ்2௪ட் சென்னி நல்குின்றா 
னென்பான், “*எமக்ககன வகுத்த வல்ல... .பொழிசர் தோனே”! 
என்று இசைக்கின்றான். *பொழிதந்தோன்'' என்றது, மழை பால் 
சொரிக்தமை தோன்ற நின்றது. அ௮றநங் கலங்ககாக் கண்ட இணைப் 
பொருநன் சுற்றத்தரர், அவை தமக்கென வகுத்த வல்ல? என்பது 
காணாமல், சீதையின் (மதரணி கண்ட குரங்கின் செம்முகப், பெருங் 
களை இழைப்பொலிக் தாங்கு கண்டார். ஈகைக்கத்தக்க வகையில் 
அவ்வரங் கலன்களை அணிபும் இடமும் மூறையுச் தெரியாது அணிக்து 
மடம்ர்தனர் என்று சொல்லி யின்புறுகின்றான். சுற்றத்துக்குத் தலைமை 
தாங்கே தான் பெற்று வந்தது “அரும்பட ரெவ்வம்'' எனவும், இப் 
போது பெறுவது 4௮௮ வருககை'' எனவும், கூறுவது பொருட் 
பேற்றிற் பிறந்த மருட்கை. 

௩௭௯. ஓய்மான் வில்லியாநன் 

ஓய்மான் வில்லியாதன் ஓய்மான் நல்லியக்கோடனுடைய வழித் 
தோன்றலாவன்.  **அரம்பையின்கீம்க் கன்றும் உசவுங் தணி? 
யென்பது போல, இவனும் கல்லியக் கோடன்போலக் கொடைக்கடன் 
இறுக்கும் விரிந்த உள்ளம் படைத்தவன். தன் முன்னோன் காலத்தே 
தனது ஊராகிய மாவிலங்கைக்குப் போகர்து, அவனைப் பாடிப் பெருஞ் 
சிறப்புச் செய்யப் பெற்றவர் புறத்திணை ஈன்கைனறைரென்பதை ஈன்கு 
அறிந்திருந்தான் இச்சு வில்லியாதன், புறத்தை நன்னாகளுர் நல்லியக் 
கோடனுக்குப் பின் அரசு கட்டிலேறித் தன் முன்னோனைப் பேோல3வ: 
வண்புகழ் நிறைந்து விளங்கும் வில்லியா சனைக் கண்டு இப் பாட்டினைப் 
பாடிச் சிறப்பித்துள்ளார். இதன்கண் தாம் வருங்கால் வில்லியாதீ 
னுடைய கிணைப்பொருகன் ஓருவனைத் தாம் கண்டவாறும், அவன் 
தமச்குக் கூறியவாறும் எடுச்கோதி அவன்கூற்றே தாம் இப்போது 
வருதற்கோ 3ரதுவாயிற் ஜறென்பதுபட வுரைத்துள்ளார்... *ெெல்வயல் 
நிறைந்து சூழ்ந்தது மாவிலங்கை ; அதற்குரியவன் வில்லியாதன். Dal 
னுடைய கி்ணப்பொருகன் யான்; ெய்யிற் பொரித்த பன்றியூனும் 
சோறும் சாட்காலதீதே தந்து ப௫ிதிர்க்கும் பண்புடையவன் என் தலை 
வன். அவன் தாணிழல் வாழும்வாழ்3வ எனக்கு உண்டாகுக) என் 
காவிசை யெழும்பாட்டு அவற் ?க யுரியவாகுக'? என்று அப் பொருஈன் 
தமர்கூற, காகளர், அதுகேட்டு, “அத்தசைய வள்ளியோ னம் தாண் 
டல் வேண்டுமமென்றெழுச்த வேட்கை உண்ணின்று உந்த நின் இரு 
மனைக்கண் எழும் இனிய புகை யெழுந்து மறுசெங்கும் பரவி மழை 
மூகில்போன் மறைக்கும் ஊர்க்கு யான வர்தேன்'' என்ற இக் கருத்த 
யமைப இப்பாட்டிணப் பாடியுள்ளார். மாவிலங்கை ஆழ்$த அகமும் 
நீண்ட மதிலும் உடையது. இது தென்ஞார்க்காடு நில்லரவில் இிண்டி 
வனம் தாலுகாவில் இன்றும் இப்பெயர் திரியாமல் இருக்கிறது. ஓவியா



“மூலமும் உரையும் ௩௮௫ 

பெருமான் என்பது ஓய்மான் என மருவிற்று, அருமருந்தன்ன என்பது. 

*அருமக்த ” என்பதுபோல; 

யானே பெறுசவன் ரூணிழல் வாழ்க்கை 

அவனே பெறுகவென் னாவிசை நுவறல் 

கெள்எரி கொழுவர் கூர்வாண் மழுங்கிற் 

பின்னை மறத்தோ டரியக் கல்செத்து 

ஓஒ அள்ளல் யாமைக் கூன்புறத் துரிஞ்சும் 

கெல்லமல் புரவி னிலங்கை கிழவோன் 

வில்லி யாதன் இணையேம் பெரும 

குறுக்தா ளேற்றைக் கொழுங்க COT VOI ON TF 

நறுகெய் யுருக்கி ராட்சோ நீயா 

௪௦ வல்ல னெந்தை ப௫தீர்த் தல்லைனக் 

கொன்வரல் வாழ்க்கைகின் கணைவன் கூறக் 

கேட்டதகற் கொண்டும் வேட்கை கண்டாது 

விண்டோய் தலைய குன்றம் பின்பட 
நசைதர வந்தனென் யானை வசையில் 

கஐ சாயிறூஉங் குழவி போலத் 

இருவுடைத் தருமனை யைதுதோன்று கமழ்புகை. 

-வருமழை பங்குலின் மறுகுடன் மறைக்கும் 

குறும்படு குண்டகழ் ரீண்மதி லூரே; 

திணை : அது, துறை 2 பரிசிற்றுறை. ஒய்மாள் விம்கியாதளைப் புறத்திணை நன்கு 
கலர் பாடியது. 

உரை: அவன் காணிழல் வாழ்க்கையே யான் பெறுக. 

அவனது அருணிழலில் வாழும் வாழ்வே எனக்கு உண்டாகுக ; 

சன. நாவிசை அவறல் அவனே பெறுக - என் காவால் புகழுக்கு 

பாடப்படும் பாட்டிசையை அவன் ஒருவனே பெனுவானாக ; 

கெல்லரி தொழுவா கூரவாள் மழுங்கின் - கெல்லறுக்குங் களமர் 
கும்முடைய கூரிய அரிவாள் வாய் மழுங்குமாயின்; பின்னை - 

பின்னையும்; மறக? தாடு ஆரிய - மறங்குனறாது அரிய வேண்டி? 

கல் செதது - இட்டுக் கல்லாகக கருஇ) அள்ளல் யாமைக் கூண் 

புறு,ச்து உரிஞகம - சேற்றிற படிந்திருக்கும் யாமையின் வளைந்து 

முதுகோட்டில் இட்டும்; Gack enn புரவின் இலங்கை இழ 

வோன் - நெற்பயிர் நெருங்கிய விளைவயல்களையுடைய war 

விலங்கையென்னும் ஊர்க்குதி தலைவனான ; வில்லியாதன் இணை 

யேம்- ஓய்மான் வில்லியா கனுக்குச் இணைப் ; பொருராவோம் ; 

பெரும - பெருமானே) எம் - எங்கள் தலைவனான அவண் 

புறம்-11--25



௩௮௬ புறகானூறு 

குறுந் கா ளேற்றைக கொழுங்கண் கல் விளர் - குறுயெ கால்ககா 

யுடைய பன்றியின் கொழுவிய வூன்துண்டங்களான நல்ல 

வெள்ளிய வூனை ; நறுநெய் உருக்இ- கறிய கெய்யையுருக்கி 

அ௮.கன்கட் பெய்து பொரித்து) நாட்சோறு ஈயாப் பசி இர்த்தல் 

வல்லன் - காட்காலையில் சோற்றுணவோடு கொடுத்து எம் 

முடைய பசியைப் போக்க வல்லவ னாவான் ; என - என்று) 

கொன்வரல் வாழக்கை நின் இணைவன் உற - விடியற்கால,கத 

வந்து பாடும் மரபினையுடைய நின் இணைப்பொருகன் வந்து 

எனக்குச் சொலலவெே; கேட்டகுறி கொண்டும். வேட்கை 

கண்டாது- கேட்டதுகொண்டு நினனக் காணவேண்டு மென் 

றெழுக்த விருப்பம் அமையாமையால் ) விண்தோய் குலைய 

குன்றம் பிற்பட - வானளாவிய உச்சியையுடைய குன்றுகள் பிற் 

பட்டொழிய ; வசையில் காயில் Gree குழவி போல குற்ற 

Doors தாயிடத்துப் டாலுண்டற கோடி வரும குழவிபயோல ; 

நசை கர வக்கனன் யானே -கின்பாற் பெறலாகும் பரிசின்மேற் 

சென்ற அசை செலுத்த வந தன் யான் 7 இருவுடை க் இருமனை 

ஐது தோன்று கமழ புகை - செல்வமுடைய கின் இருமனைக்சண் 

மெல்லிகாகக் கோன்றும் கறிய புகை) வருமழை மங்குலின 

மறுகுடன் மறைக்கும - பெய் குறுக வரும் மழையகில் படிந்து 

மறைப்பதுபோலத் தெருவெல்லாம ஒருங்கு. மறைக்கும்; 

குும்படு குண்டகம் நிள் மதிலூர்- அரணை யபடுகுகு ஆழக் ௪ 

அகழினையும் நீண்ட மதிலினையுமுடைய இர்க்கு எ.று. 

ஆங்க ? அசையிலை, நின்சனைவள் எம்மைகோக்கி, பெரும, இணை 

யேம், ௩ஃட்சோறியா பசி தீர்த்தல்வல்லன் எனச் கூற என இயைக்க. 

வில்லியாதனுடைய ஆசுரவு பெற்று வாழும் வாழ்க்கை ஈலத்தை rior wy 

மாற்றால் தன் நன்றியறிவும் கடப்பாடும் ஓதுவான், ** யான பெறு 

கவன் தாணிழல் வாழ்க்கை *'என்றும், “அவனே பெறுகவென் சாவிசை 

gan’? லென்றும் கூறினன். ஏகாரம் இருவழியும் தேற்றம்; எதிர்வரும். 

இணைவளனையும் ஆற்றுப்படுக்கும் குறிப்பிற்றுமென அறிக. தொழுவர், 

களமர். புரவு, விளைபுலம். இக்காலத்தும் மாவிலங்கை நாட்டவர் மில் 

விகாவயலைப் புரவடை மென்ப. குறுக்தாளேற்றை யென3வ பன்றி 

யாயிற்று. கொண், விடியற்கலம்.  விடியலிற் போந்து துயிலெடை 

நிலைபாடுவது இணைப்பொழுஈன் கடனாதலின், '*'கொள்வரல் வாழ்க்கை 

தின் இணைவன்”” என்றார்... வேட்கை யெழுந்து பரிிற் பேற்றிற் கருத் 

தைச் செலுத்துதலின், “வேட்கை தண்டா”! தென்றும், அதன் வயப் 
பட்டொரம் உள்ளம் பொருணசை நிறைந்து உறீதுதலின், நசைதர 
வந்தனெ னென்றும் கூறினர். வசையில் தாய் என றது, தாய் தன் 
குழவியின் ப நிலையைத் தானே நினைந்தறிக்து பால் சரந்தளிப்பது 

போல நீயும் எம் குறிப்பறிந்து ஈல்குகல் வேண்டு மென்றவாறு. தூஉங் 

குழவி, தூஉவரும்கு முவி. மனையிடத் தெழுந்த கமழ்புகை மறுகுடன் 
மறைக்கு மென்றது, நின்புகழெரரந்ீது உலக முழுதும் பரவும் என்ற 
வாறும். நின்கெைவன், என, இணைவன் கூறக் கேட்டதிற்கொண்டும், 
தண்டாது பிற்பட, நசைதர, ஊர், குழவிபோல, வந்தனென் எனக் 
கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. ,



மூலமும் உரையும் கள 

விளக்கம் : பரிசிற் றுறையாவது, மண்ணகள் காவன் மன்னன் 
மூன்னர், எண்ணிய பரிசில் இதுவென வுரைத்தன்று?! (பு. வெ. மா. 
௯.௫) என வரும், இவ்வகையில் உரைக்குமிடத்துத் தானே கூறு 
தலும், பிறர் கூறியதைக் கொண்டெடுத்துக் கூறுதலும் எனப்பல 
வகை யுண்மையின், இப்பாட்டினசண் புறத்திணை நன்கைஞர் கணப் 
பொருன் கூற்றைக் கொண்டெடுத்து மொழிவது பரிசில் இதுவென 
வுரைப்பதாதலின், இப் பாட்டுப் பரிரிற்றுறை மயெனச் துறை கூறப் 
படுவதாயிற்றென வறிக. வில்லியாதன் நல்டபே பெருவளம் பெற்ற 

இளைவள் யாமின பெறுகவன் மாணிழல் வாழ்ந்கை, அவனை பெறுக 
வென் மாவிசை'' என்பது அவனதுஉள்ள நிறைவக் குிக்குமாயினு், 
பெற்ற வளத்டின் அிறப்பியல்பை வெளிப்படு தாமையின், அதனை 

யெ௫ு%து மொழிந்த நன்ணாகஞர்,  “ குறுந்தானளேற்றை...பதர்த்துல் 
என” என அவன் கூறியரூன Oo Hier coors grt. கொனனைச் 
சொல் பெருமையும் (ஜொல், இடை.ஈ) குறிக்குமாகலின், கொளன்வரல் 
வாழ்க்சை யென்றதற்கப் பெழவளம் பேற்றுல் பெடிமிதத்தொடு வரும் 
வாழ்க்கையையுடைய இணைவன் எவினும் பொருந்தும். மாவிலங்கை 
யென்பது தென்னார்க்காடு மரவட்டம்9ில் சிண்டவனப் பகுதியில் 
மேன்மாவிலங்கை யெ௱வும் 8ம்மாவிலங்கை பயெனவம் இரு கூறுறுறு 
வழங்குகிறது. “மெல்லமல் புரவின் இலங்கை யென்றலின், இஃது 
இன்று போலப் பண்டும் ஈல்ல மெல்வளம் பொருர்ிய வராக இரும் 
விருந்த தென்பது குறிக்கத் தம்கது. - 

இப்பகு யில் ஆதவில்லிக்கூத்தலனூர் என்்3றோர். ஊருமுளது? 
இதனை மோக்கின், வில்லியாரனுடைய வழிவர் தோன் ஒரவன ஆறன் 
வில்லிரயெனப் பெயரா சொண்டிருந்து தன்காலத்துந் கூத்தன் ஓரவ 
னுக்கு ஆதவில்லீக்கூத்நதன் என்ற அிறப்பளிக்நு அப்பெயரரல். ஆ 

விலலிஃடத்நனூரை நல்கும் என்பது மிெெரிமிறது. சென்ற 1938 
முதல் தமிழ்காட்டில் எடும்பப்பெற்ற கல் வட்டுக்களைப்பற் ரிய ஆண் 
உறிக்கைச னும் இதுகாறும் வெளியிடப்படாமையால், இதனை 
மேலும் ஆராய்ந்து காண்பரறகு வாய்ப்பில்லை. 

. ௩௨௮௦. நாஞ்சில் வள்ளுவன் 

காஞ்ில்மலைச் தலைவனை இவ்வள்ள வன ஒருகால் கரலூர்க் 
கதப்பிள்ளா யென்பார். காணச்சென்றார்,  கரூவூர்க் agi Geren 
eri smoger வேர சான்றோர். இத்தொகை நாலுட் காணப் 
படுகின்றார். இவர் HAF சாத்தஞார்க்கும் தந்தையெனக் கொள்ளல் 
தகும். இவர் வள்ளவளக் கண்டபோது, அவன் பெருவளச் ந்து 
இவரைச்இறப்பித்தான். அக்காலை இப்பாட்டுப் பாடப்பெற்றது .இரன் 

கண், “வள்ளுவன் தென்னவனுக்குத் eres தலைவன்? sr ey ae 
மலைக்குத் தலைவன்; பகைமையுற்பறோர்க்கு கினைவுக்கெட்டா. நெடுஞ் 
சேய்மையில் உள்ளவன் ; நட்புக்கொண்டு தன்பால் வருவோர்க்கு 
அங்கையினும் அண்மையிலுள்ளவன் ) அத்தகையனாகுலால், எங்கும் 
எவர்க்கும் இன்மைத் துன்பம் வர்துவருத்துமாயினும் என் FD OSA 
அத்துனபமின்றி இனிது மூழ்ச்துள்ளனர்'' என்று குறிந்துள்ளார். 
இப்பாட்டு இடையிடையே சிறைந்துள்ளது. இதனிடையே “வல்வேந் 
சரத்தன். நல்லிசை!” என்று ந சொடர் காணப்படுகிறது. அதனை 

யடுத்து வரும் அடி சிதைந்து போனமையின் ௮ஃது 'இன்னாரைக்



HH புறநானூறு 

குறிக்கிறதென்றறிய இயலவில்லை. டாக்டர். இரு, ௨. வே. சாக 

காதையர் வல்வேற்கக்தனென்று பாடங்கொண்டு *கந்தனென்பது 

தாஞ்சின்மலைத் தலைவர் பரம்பரையிலள்ளானும் இப்பாட்டுடைத் 

தலைவனுமாகிய , "ஒருவன் பெயர் '' என்று கூறியுள்ளார். இந 

'தரலாரரய்ச்இக்குக் கஇடைற்தி ஏட்டில் “வல்வேம் சாத்த னல்லிசை'! 

யென்று காணப்படுகிறது. 

தென்பவ் வத்து முத்தப் பூண்டு 

வடகுன் றத்துச் சாந்து UAB 

. வ ிம்டற் மூனே 

இன்னிசைய விறல்வென்றித் 

ஒ தென்னவர் வயமறவன் 

மிசைப்பெய்தரீர் கடற்பரக்து முதிதாகுக்து 

காறிசழ்க் குளவியொடு கூதளங் குழைய 

Bat MIG. verseceeeeenee S Hib ZB 

இஞ்சுளைப் பலவி னாஞ்சிற் பொருகன் 

௪௦ துப்பெதிர்ச் தோர்ககே யுள்ளாச் சேய்மையன் 

நட்பெதிர்ம் தோர்க்கே யங்கை ஈண்மையன் 

வல்வேற் சாத்த னல்லிசை... 

ட... ட பசிலைத்தார்ப் பீள்ளையஞ் சராஅர் 

அன்ன னாகன் மாறே யிக்நிலம் 

கட இலம்படு காலையாயினும் 

புலம்பல் போயின்று பூத்தவென் கடும்பே 

திணை : அது. துறை; இயன்மொழி. நாஞ்சில் வள்ளுல்னைக் க௫ஷர்க் கதம் 

மின்னை பாடியது. 

உரை: தென்பவ்வ,த்து முத்துப்பூண்டு - தென்கடவிந் 

குளித்தெடுத்த முத்துமாலை சூடி) வடருன்றுத்துள் சரந்கம் 
உரீ.இ -வடமலையிற் பெற்ற சந்தனத்தை யணிந்து) ப வவட 

கடல் கானை - கடல்போன்ற தூணையையும் ; இன்னிசைய விறல் 

வென்றி - இனிய புகழையுடைய போர்வென்றியையு முடைய 3 

ென்னவர் வயமறவன் - பாண்டியருடைய வலிமிகக காரனைத் 

தலைவனும் ) மிசைப் பெய்த கீர் - மேலே விசும்பிலிருந்து மழை 

பொரழிக்கு நீர்) கடல் பரந்து முகுீதாகுந்து - கடற்குட் சென்று 

முக்தாகும்; காறிகுழக் குள வி3யாடு கூதளக் ஞுழைய-௩அமணம் 

கமழும் மலைமல்லிகையோடு ௯ூகாளி தழைத்து விளங்க) வேறு 

பெ... துந்து) இஞ்சளைப் பலவின் காளூசிற்பொருகன்- இவிய 

சுளைகளையுடைய பலாமரங்கள் நிறைக்கு காஞ்சில்மலையையுடைய 

வனுமாஇய தலைவன் , துப்பு எ.திரந்தோர்க்கு உள்ளாச் சேயமை 

யன் - வலிகொண்டு போர் செய்ய வறும் பகைவர்களுக்கு



மூலமும் உரையும் ௩௮௯ 

கினைவுக்கெட்டா ௪ சேய்மையிலுள்ளவனாவன் ) நட்பு எதிர்க் 
கோர்க்கு அங்கை நண்மையன் - நட்புக்கொண்டு கேோர்படுபவ 

ருக்கு அவரது உள்ளங்கைபோல நெருங்கிய அண்மையனாவன் 

வல்வேற் சாக.கன் கல்லிசை பல்ல.து-வலிய வேலையுடைய சாத்த 

னது நல்ல புகழையண்தி ;..... லைத்கார்ப் பிள்ளையனு இருர்- 
வில்லைப்போல் வஃ&ரக் த மாலையணிந்த பிள்ளசாபபருவகையுடைய 

சிறுவர்கள் ) அன்ன னாகன்மாறு - அக்கன்மையனா தலால், இக் 
கிலம் இலம்படு காலையாயினும்-இக்கிலவுலககது மக்கள் வறுமை 
YOM வருந்துங்காலம் வக்குபோதகிலும்; பூக்க என் கூம்பு 

பும்ையல் போயின்னு - பொற்பூவும் பொனமாலையும் கொண்டு 
மலமும் என் சுற்றத்தார் வருந்துதல் இலராயினர் ; ஏறு, 

தென்கடல் முத்துக்கும் வடமலை சந்தனத்துக்கும் பெயர் பெற் 
றவை யாதலின், அவற்றை விதம்தோதினார். வடமலை யென்றது இமய 
மலையை ; வேங்கடமலையுமாம். வடவர் தமிழ்சாட்டிற்குள் வந்தபோது 
ஒருவகைச் சக்ரனங் கொணர்க்தனரென்ப; வடவர் தந்த வான்கேழ் 

சந்தம்? (அகம். ௩௪௦) என்பது தாண்ட, போர்செய்து பெற்ற வென்றி 
யென்பது விறல் வென்றி யெனப்பட்டது. பாண்டிவேந்தர்க்குத் துணை 
யாய் அவன் தானக்குத் தலைமை தாங்குபவன் என்றற்குத் “சென்ன 
வர் வயமறவன்”' என்றார். கடலில் மழைபெய்யங்கால் முத்தினும் 
கத்தைகள் நீர்மேல் வம்து தம் ஓட்டைத் திறர்துகொண்டிருக்குமென் 
அம், ஓரு துளி தன் ஒட்டிற்குள் வீழ்ந்ததும், ஒட்டை கூடிக்கொண்டு 
ரீர்க்குட்சென்று விடுமென்றும், அதுவே பின்பு முத்தாகுமென்றும் 
பண்டையோர்  கருதியிருந்நனராதலின், அக்கரு தோன்ற, 
**மிசைப் பெய்தறீர் கடற்பரர்து முத்தாகுந்து'' என்றார். ஆகுமென்னும் 
உம்மை உநர்தாயிழ்று, நாஞ்சில், பொதியின் மலைத் தொடர்களுள் 
ஒன்று? இப்போது இது மருத்துமலை என வழங்குகிறது ; முன்னாளில் 
இது ஈகஞ்சிலாமலை என வழங்கிற்றென்பர். இது காஞ்சில் காட்டில் 
ஈாகர்கோயிலுக்கும் தென் குமரிக்கும் இடையில் உளது. இம் மலைக்கு 
வடகிழக்கில் உள்ள வள்ளியூர் இவ்வள்ளுவரது ஊராகலாம் என்பர். 
அவ்வூரில் பண்டைகாளில் இனிய கோட்டையிருக்கதெனக் கல்வெட்டு 

. CA, R. No. 254 of 1927—28) உறுறது.. “உயர் சமைய வுழாஅ 
காஞ்சில்'” (புறம் க௨௧) என்று பிறரம் கூறுதல் காண்க. துப்பு, வலி? 
சண்டு அகனுடைமை காரணமாகக் கொள்ளும் பகைமை மேனின் 
றது. பகைமைகொண்டு போிரதிர்ர்$தோர் பின்பு பகைமையின்றி 
அன்பு காட்டி யொழுஒனொராயினும், **ப ழம்பகை ஈட்பரதல் இல்” (பழ 
௨௧௭௬) என்ற முதுமெமிகொண்டு அவரை நெருங்கவிடா நேர்மை 
யுடையனென்றற்கு, “*துப்பெடர்ர் தார்க்கே யுள்ளாச் சேப்மையன்?? 
எனவும், உண்மையன்புடையார்க்குக் கைபோன் மிக்க வுதவியினைச் 

, செய்பவனென்றற்கு, நட்பெதிர்ச்தகோர்க்கே அங்கை ஈண்மையன்?? 
எனவும் எடுத்துரைத்தார். நகணிமை, உண்மையென வர்தது. சாத்தன், 
இவனை வள்ளுவனென் 3, அவன் முன்பே நள் ஒருவனென்9ரு இன் 
னரென அறிப இயலவில்லை. மறவனும், பொருகனும், சேய்மையனும் 
ஈண்மையனுமாகிய சாத்தன் என இயையும். புலம்பு, ஆதரிப்பாரின் 
அத் தணனிமையுற்று வருந்தும் வருத்தம். இலம்படுகாலை--வற்கடம். 
திசல், செல்வத்தாற் கிறம்திருத்தல்.
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விஎக்கம் : இயன்மொழியாவது இன்னதென முன்னர்க் கூறி 

னாம். Sete ndrapaGu திருவள்ளுவரைச் சண்ட J paras art 

இந்நாஞ்ில் வள்ளுவனைக் காணாதொழிக்கனர் ; கண்டிருப்பின் இரு 

வள்ளுவரை வள்ளுவர் மரபிற் பிறர்தவரென்றும் ஒரு புலைச்சிக்குப் 

பிறக்வரென்றம் பொய்க்கதைகள் புரந்து பொய் கூறியிருக்கமாட் 

டார்கள். நாஞ்சில் மலைக்குத் தலைவைய வள்ளுவனும், நிருக்குற 
ளரசிரியராய திருவள்ளுவனாரும் வள்ளுவன் என்ற சிறப்புப்பெயர் 

கொண்டு விளங்கியவராவர். இவர்கள் வழீவந்தோர் வள்ளுவர்களாய் 

இடைக்காலத்தே அரச காரியம் பார்த்துவந்த மேலோராவர். மலை 

யாள சில்லாவைச்சேர்ர்சத பொன்னானிப் பகுதியிலுள்ள சுகபுரத்துக் கல் 

'வெட்டொன்று, ஈசொகிரத்துப் பருடையாரும்...இராய?சகர ராயின 
வள்ளுவரும் கூடிச் செய்த கச்சமாவது”? (8, 1, 17. 761. "190. 772) 
என வள்ளுவர்களை '*இராயசெகரர்”' என்பது இக்கருத்தை வற்பு.றுதி 
தும். இப்பாட்டு இடையே பெரிதும் சிதைந்துள்ளது. “தென்னவர் 

வய மறவன்!” என்றும், “காஞ்சிழ் பொருகன்'” என்றும், வருவன 

இடைக்கால வள்ளுவர்கள் “இராயேகரராய்'* இருந்ததற்குத் தக்க 

சான்றாகும். துப்பெழிர்ந்தோர், பகைழ்தெழந்தோர்? “தடுமான் 

கோதை துப்பெிர்ர்றெழுக்த நெடுமொழி மன்னர்!' (புறம். இக) என 

வும், துப்பி னெவனாவர் மற்கொல் துயர் உரவு, நட்பினுள் அற்று (சமய தது 

(குறள். சககடு) எனவும் வருதல் காண்க. வள்ளுவ து கபொடைகலத் 

தைச் சிறப்பிதழ் துரைப்பாராய், இர்நிலம் இல௰ம்படுகாலைய। யினும் 

பூத்தவென் கடும்பு புலம்பல் போயின்று'? என்று கூறிஞர், மறவன், 

பொருள், சேய்மையன், ஈண்மையன், வல்வேற்சாத்தன் என்றலின், 

இப்பாட்டுடைத்தலைவன், நாஞ்சில் வள்ளுவன் சாத்தன் என்று பெயர் 

கூறப்படுவன்போலும். 

௩௮௧. கரும்பனூர்கிறான் 

கரும்பனூர் என்பது தொண்டைகாட்டுத் மிருவேங்கடக் கோட் 

டத்திலுள்ளதோரூர்.  இருக்கழுச்குன்றத்துக்.. கல்வெட்டொன்று, 
“தரும்பனூர் வணிகன் 3 D55” (AK. Ne. 176 of 1932-3) Oareir 
பவனைக் குறிக்கின்றது, இவனை ஒருகால் நன்னாகனுிரென்னும் சான் 
டூரார் ணெவரும் பாணருமாகிய சுற்றத்தாடுடன் கரும்பலூர் சென்று 

கண்டார். அவன் இவர்களை வரவேற்று ஈல்விருந்து செய்து அிறப்பித் 

தான். அங்கே அவர்கள் சின்னாவ். தங்கியிருந்து பின்பொருநாள் 
தம்மூர் போதற்கு அவள்பால் விடைவேண்டினர்.. அவன் சான்றோர் 
பிரிவைப் பெரிதும் விரும்பானாய் அஞ்சிச் சின்னாள் நன்பால் இழூக்சு 
வைத்தான். இதற்கையே நாட்டில் வறனுண்டாயிற்று ; கோடையும் 
மிருர்தது. மீளவும் ஒருசாள் அவர் வீடை வேண்ட வ, அவர்ச்சூம் 
அவர் சுற்றத்தார்க்கும் மிக்க செல்வத்றை நல்கி நீவிர் நாடுவ றங்கூர 
நின்று வருத்தும் கோடை நிங்யெ காலத்து ஈயாத புல்லராமெ Cari gt 
மனைக்குச்சென்று வருந்திப் பாடித் துவபுறல் வெண்டா? எம்பால் 
வருக; யாம் நமக்கு வேண்டுவன நல்டுப் போற்றுவேம்; 8ீவிர் சேய்பை 
யிலிருப்பினும் இர்காட்டிலிருப்பினும் கவலையுறாது வருக ; ௮க் காலர் 
யாம் செய்வசனை இது கொண்டறிர்து கொள்க'! என்றான். அவன் 
அிறத்துறையம்பிபோல் விளங்குவதனை இப்பாட்டின்சண் ஆரியர் 
எடுத்துரைத்துள்ளார்.
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மூலமும் உரையும் ௯௧ 

ஊனு மூணு முனையி னினிதெனப் 
பாலிற் பெய்தவும் பாகுற் கொண்டவும் 
அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி 

விருந்துறுத் சாற்றி யிருக்கெ மாகச் 
சென்மோ பெருமவெம் விழவுடை காட்டென 
யாந்தன் னறியு மாகக் தான்பெரி 

தன்புடை மையி னெம்பிரி வஞ்சித் 

துணரியது கொளா௮ வா௫ூப் பழமூழ்த்துப் 
பயம்பகர் வறியா மயங்கரின் முதுபாழ்ப் 

பெயல் பெய் தன்ன செல்வக் தாங்கண் 
ஈயா மன்னர் புறங்கடைத் தோன்றிச் 

சிகார் வள்பிற் சிதர்ப்புறத் தடாரி 
ஊன்சுஇர் வலந்த தெண்க ணணொற்றி 
விரல்விசை சவிர்க்கும் மரலையில் பாணியின் 

இலம்பா டகற்றல் யாவது புலம்பொடு 

2 5ருமர லுயக்க மக் இர்க்குவெ மகனால் 

இருகிலங் கூலம் பாறக் கோடை, 

வருமமை முழமக்கிசைக் கோடிய பின்றைச் 
சேயை யாயினும் மிவணை யாயினும் 

இதககொண்டறிகயை வாழியோ இணைவ 

சிறுகனி, ஒருவழிப் படர்கென் றோனே யெந்தை 
ஒவிவெள் எருவி வேங்கட நாடன் 

கறுவருஞ் சிறுவரு மூழ்மா றநுய்க்கும் 

அறத்துறை யம்பியின் மான மறப்பின் 

இருங்கோ afar Lgl nad 

SGU grict ara மகனே. 

திணையுந் துறையுமலை. கருக்பனார்சிழாளைப்புறந்திணே atigegi umewap 

உரை : ஊனும் ஊணும் பூனையின் - இறைச்சியும் சோனு 
மாகியவற்றைக் லிட்டி வெறுகுகால் பாவிற்பெய் தவம் 
பாகிற்கொண்டவும - பால் கலந்து செய் கனவும் வெல்லப் பாகு 
கொண்டு செய் கனவமாகிய பண்ணியங்களை இணி தன அளவுபு 
ஈலந்து- இது மிக வினி தென்னுமாறு ஈன்கு சலக்கு; மெல்லிது 
பரு - மென்மையுண்டாகக் கரைத்துக் முடி.க்துண்டு ; விருந்து 
உறுத்து - விருந் தாடு ; ஆற்றி இருக்கெனமாக .- பிபோக்டப்



௩௧௨ அறகானூறு 

பன்னாள் Ban Dwee gure ; பெரும - பெருமானே, .- எம் 

விழவுடைகாட்டுச். சென்மோ என - எம்முடைய விழாப் 

பொருந்கிய காட்டிற்குச் செல்லவேண்டினேம் விடையருளுக 

என்று, யாம் தன் அதியுகமாக - யாங்கள் அவனுக்கு அறி 

வித்தேமாக; கான் பெரிது அன்புடைமையின் - அவன் தான 

மிக்க அன்புடையனா தலால்) எம் பிரிவ அஞ்சி - எம்மைப் 

பிரிதற்கு அள; துணரியது கொளாவாகிப பழசும் தீது குலை 

குலையாகப் பூக்துள்ள தாமினும் எவவுமிர்களா லும் கொள்ளப் 

படாவாய் பழுத்துக் கனிந்து 5 பயம் பகர்வறியா - பயனபடுகுற் 

இயலாதவாறு ; மயங்கரில முதுபாழப பெயல்பெய தன்ன - 

முட்கள் கலந்து கொடிகள் பினனிக்கிடககும புதரிடையே 

தின்று வறறும் முதிய பாழிடதுஇன்கண் மழைபெய் தாற் 

போன்ற ; செலவத் காங்கண் - செலவமிக்க இட கி)ையுடைய ) 

ரயா மன்னர் புறங்கடை தகோன்தி-இரவலர்கரு யாகு வேந்தர் 

முற்றத்தில் கின்று) ச.தா௮ர் வள்பின இிதர்ப்புறதி தடாரி - 

குண்டிக், ௪ வார்களாற் கட்டப்பட்ட இதர்க்கு புறுத்ையுடைய 

கடாரிப்பறையை; ஊன்சுஇர் வலக்கு கண்கண் ஒறறி-ஊனால் 

தெற்றப்பட்ட தெளிந்த கண்ணிட ததத யறைந்து ) விரல்விசை 

தவிர்க்கும் அரலையில் பாணியின் - விரலால் கொடிக்கும் நொடி. 

விசையின் மேம்பட்ட குற்றமில்லாத தாளத்தோடு கூடிய பாட் 

டால்; இலம்பாடகற்றல் யாவது - வறுமையைப் போக்குவது 

கூடா தாம்; புலம்பொடு- ஆதரவற்ற குனிமைத் துயர தீதுடனே, 

தெருமரல் உயக்கமும் இரக்குவெம் - வள்ளியோரைச் சூழ்ந்து 

இரியும் வருக்கத்தையும் யாம் போக்குவோம்; ௮.கனால்-) இரு 
நிலம் கூலம் பாற-பெரிய இந்கிலவுல?ம கூலமின் றிக் கெடுமாறு 

கின்ற; கோடை-வேனில் வெம்மை மிக்க வறற்காலம்; வருமழை 

முழக்சைக்கு ஓடியபின்றை - வருகின்ற மழை முகிலினது 

முழக்சையுடன் பெய்து நிங்கியபின்பு ; சேயையாயினும்-கெடுக் 

தொலைவிலுள்ள காட்டில இருப்பினும், இவணையாயினும்-இக்.த 

தாட்டிடததே யிருக்தாயாயினும; இகற்கொண்டு ௮றிகை-இது 

கொண்டு நினைவாயாக ; ணெவ - இணைவனே ; வ௱ழி - வாழ்வா 

யாக); சிறுஈகனி ஒருவழீப் படர்க - ஒருவறியே சிறிது பெரிது 

நினைந்து ஓழுகுவாயாக ;) என்றோன - என்று சொன்னான் 7) 
hen gs - எங்கள் தலைவன் ; ஒலி வெள்ளருவி வேங்கடகரடன் - 

ஒலிக்ெ.ற வெளளிய அருவி பொருந்திய வேங்கட நாமீடுக் 

கரியவன்; உறுவரும் சிறுவரும் ஊழமாறு உய்க்கும் அற கதுறை 

அம்பியின் மான - பெரியவராயினும் சிறியவராயினும் வரு 
வோரை இருகரையினும் wr Pwr we கொண்டுபோய்விடும் 

நீர் த்துறையிட ததுள்ள அறத்துக்குழைக்கும் தெப்பம் போல ) 
மநப்பின்று - மறவாமல்; இருங்கோள் ஈராப்பூட்கை - பெரிய



மூலமும் உரையும் க௯௩௨ 

கடைப்பிடியும் பிறரால் reg விலக்கப்படா த கொள்கையையு 
முடைய ; கரும்பனூரன் காதல் மசன் - கரும்பனூர் கிழானுக்கு 

அன்புடைய மகன் எ.று. 

ஊனுணவும் கெல்லுணவும் மிகவுண் லால் வெறுப்புண்டாகிய 
வழி, அதனை மாற்றப் பாம்பெய்து சமைத்த பாயசம் போல்வனவும் 
வெல்லப் பாகுகொண்டு மிக்க இனிப்புச் அவை கனிந்த பண்ணிகாரங் 
களும் உண்பது கூறுவான், “பாலிற் பெய்தவும் பாகிற் கொண்டவும்' ” 
என்றான். ஊனுஞ் சேரறுந்தின்று பல் கூர்மை மழுகக் கெட்டமை 
தோன்ற **அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருக!" யென்றார். மென்மையான 
வற்றைத் இன்றல் கூடாமையின் “பருக! யென்றார்) பருகுமிடத்து 
விழுங்கு ஏலும் கியமுமாகலின். இருந்தன மென்றது, பன்னாள் இணி 
திருந்தமை புலப்படுத்தி நின்றது... அறிவித்தனமென்பது அதுியு 
மனத் தன்வினை வாப்பாட்டில் வந்தது, காட்டிற்குச் செல்வான் 

விடைவேண்டற்குக் காரணம் கூறுவான், “ஏம் விமவுடை or” 
டென்றான். விழவுக்காலத்ல் பிரிந்தவர் கத்தம் ஊர் மீளச் செல்ல 
வேண்டுமென்பது பண்டை யோர் மூலை. 'துணரீழல், கொத்துக்களை 
யுடையதாதல், மாட்கள் நிறைக்க கொடிகள் பின்னிக் இடக்கும் 
புகரிடையே பூத்துக் கனிந்திருக்கும் பங்கள் கொள்ளப்படாவாகலின். 
“பழகூழ்த்துப் பயம் பகர்வரிய மயங்கரில்'” என்றுர்... மயற்கறில் 
கழ்த்ச பழமும் நூதுபாழிற் பெய்த மழையும் பயன்படாதவாறுபோல 
ஈயாத மன்னரிடத் துண்டாகிய செல்வமும் அவர்முன் சென்று பாடும் 
பாட்டும் பயன்படாவென்பது கருத்து, ஊன்சுஒர் - தோலின்கண் 
ஒட்டிக்கிடக்து காய்ந்து பொருக்காக இருக்கும் ஊன்பி௫ர், வலத்தல், 
Qs ing. பாட்டிசை முடுகுமிடத்துத் தாளத்தின் கடுமைக்கு விரல் 
கொடியின் விசை ஆற்றாமைகண்டு, **விரல்விசை நவிர்க்கும் பாணி! 
யென்றும், அவ்வாற்றால் பாட்டின் அமைகி குறைவபடாமை தோன்ற 
“அரலையில் பாணி'' யென்றும் கூறிரை. பவது, எண்டு இன்மை 
குறித்து நின்றது. தெழுமரல் உயக்கம், வள்ளியோர் உண்மை சூழ்ந்து 
அவரிழுக்கும் இடகாடிப் பறவை போலத் திரிவதாற் பிறக்கும் துன்பம், 
அறிரசை, மறவாதொழீ£க. அறிதல், எண்டு செய்க்சன்றி யறிதல் என் 
புழிப்போல நின்றது. கோள், கடைப்பிடி, கண்ணன்ன கேளிர் வந்து 
விலக்கினும் விலகாத உரம்பற்றி, ஈரப் பூட்கை'' யென்றார். இருங் 
கேள் ஈராப் பூட்கை யென்றும் பாட வேறுபாடுண்டு. கலந்து, பரு, 
விருந்துறுத்து, ஆற்றி இருர்சனமாக, அறியுகமாக, நாடன், மகன், 
அஞ்சு, தோன்றி, ஓற்றி, அதற்றல் யாவது? இர்க்குவெம், அதனால் 
கணைவ, சேயையாயினும் இவணையாயினும், அறிகை படாக என்றா 
னெனல் கூட்டி விர முடிவு செய்க, 

விளக்கம : கரும்பனூர் என்னும் கொண்டையகாட்டூர் இப்போது 
கரும்பூர் என வழங்குகிறது. ““ஊனும்...களணும் விருந்துறுத்தாற்றி 
யீருந்சனெமாக'” என்பது கரும்பனூர்கிமான் இணெப்பொருகர்க்குச் 
செய்த விருக்தின் ஏிறப்புணர்ததி நிற்கிறது ; கரும்பலூர்குிமான் இணை 
வனுச்கு வீடைகருங்கால், நீவிர் ஈயா மன்னர் புறங்கடைத்தோன் றி, 
அரலையில் பாணியின் இலம்பா டகற்றல்யாவது; புலம்பொடு தெருமரல் 
உயக்கமும் தீர்க்குவெம்; இலம்பாடு உற்ற வழி இவணையாயினும் சேயை 
யாயினும் எம்பால் வருக என்பான், “இகற்கொண்டறிரறை'' என்பது, 
அவனது வேளாண்மையை விளக்கி நிற்கிறது. இனி விழவு தோன்றிய



௩௯௪ . புதிகாணூறு 

காலத்துப் பிரிந்தோர், மனையசம் வந்து சேர் தல் வேண்டுமென விழை 
வது இயல்பாதலை,. “*மழைகால் நீங்கிய மாக விசகம்பின், குறுமூயன் மறு 
நிறங் சொர மதிகிறைக், தறுமீன் சேரு மகலிரு ணடுநாள், மறுகு விளக் 
குறுத்து மாலை தூக்கி, பழவிறன் மூதூர்ப் பலருடன் துவன்றிய, விழ 
வுட. னயர வருகதில் அம்ம (பிரிக்க காதலர்)” (அகம், ௧௪௧) என்று 
சான்றோர் கூறுவது காண்க. “பெற்ற பின்னரும் பெருவளன் ஏத்தி, 
கடைவயின் தோன்றிய விருவகை விடையும்!” (தொல். புறம். ௩௨௦) 
என்ற விடத்து இருவகை விடையாவன? “தரன் போதல் வேண்டு 
மெனக் கூறுதலும், அரசன் விடுப்பப் போதலும்'” என்றுரைத்துத் 
தான்பிரீதல் வேண்டிக் கூறியதற்கு இளம்பூரணர் இப்பாட்டைக் 
காட்டுவர். “*தாவில் ஈல்லிகை"! (தொல். புறத், ௨௩) என்ற சூத்திரத்தில், 
பரிசில் கடைடுய கடைக்கூட்டுகிலை' என்பழில், “நிலை9யாற தனு னே 
பரிசில்பெறப் பீபாகல் வேண்டுமென்னும் குறிப்பும் பரிசில் நிலையும் 
பல்வசையாற் கூறுதல் கொள்க” என்று .ஓ.?, இப்பாட்டையெடுத்துக் 
காட்டி, “இது மேலும் இக்காலத்தும் இங்கனம் தருவலென்றானெனக் 
கூறினமையின் அவன்பரிசில்கிலை கூறிற்'! ஜென்பர்ஈச்சினஞார்க்இனியர். 

௩.9௨. ரோழன் நல௩மிள்ளி 

சோழன் ஈலங்கிள்ளிபால் ஆரியர் கோலுர்கிழார் பேரன்புடையவ 
ரென்பதை முன் ப சண்டுள்ளேம். கலங்கி சி.ஐ த போராண்மையும் 
மிகுக்ச கைவண்மைபும் உடையன். ஓருகால் அவ ஈலங்டிள்ளியிட 
மிருச்நு பொருகர் சிலரைக் சண்டார். அவர்கள் வறுமைச் சிறுமை 
யின்றி மிக்க மடுழ்ச்ரியுடனிந$கனர். அவர்கணோடு '2காலர்கிமார் 
சிறிதுபோது உரையாடிஞர். பொருகர்தலைவன் தான் சோழமகாட்டு 
மறம்பாடும் பொருள் எனறும், தானும் தன் சுற்றத்தாரும் சோழன் 
கலங்கிள்ளியின் போர்க்களம் பாடும் பொழுகர் என்றும் கூறி, “யரங்கள் 
பாடினால் சரழன் நலங்கிள்ளியைப் பாடு? வோமே யன்றிப் பிறரைப் 
பாடுவதை விரும்பமாட்டோம்; அவனையே பாடுவோம்; அவன் pus DF 
Gade,” sara சொல்லி, “அவன்பாற் செல்லின், நின் பரித்து பம் 
நீங்க அவன் செய்யிழ் பொரித்த வனும் பல்வகைச் சோறும் ௬வை 
யுடைய பிறவும் ஈல்குவன்'' என்று BH MIDS sort. இதகனனைவியப்பு 
மிகக்கொண்ட கோவூர்கிழார் சோ மச யடைந்து, “பெழம, நின் 
பொருகர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர் ; அதுகட்டு ரீ மூன்ஒல் பரிசில் 
ல்ச் செலவிட்ட Qur msg rau Nepjtear யான் aula? epi 
வந்துள்ளேன், என்னைப் பாம்புபோல் தீண்டி வருத்தும் வறுமை நிங்க, 
யானும் என்பால் வந3வோர்க்கு வறங்குதற்கேற்ப வளம் பல தீந்து 
விடுவாயாக; இவ்வியனுலகு, பலரும் அறிய, மினதேயாழும்? அவ்வாறு, 
இக்கெப்பறை எனதாகும். இக்கிணையின் கண் சிறுகோலால் எறியுர் 
தோறும் நுடங்குவது3போல் பிற வேர்நுர் சேட்கும் தோறும் உள்ளம் 
அடங்தமாறு நின் மாண்புகழை அவர் அவைச்களஞ்சென்று அவர் 
எதிரே நின்று பாடுவேன், காண்,” என்று கணைப்பொருகள் ஒருவன் 
கூற்றில் வைத்து இப்பாட்டைப் பாடியுள்ளார். ் 

கடற்படை யடற்கொண்டி, 

மண்டுற்ற மறனோன்றாள் 
தண்சோழ காட்டுப் பொருஈன்



மூலமும் ஆரையும் ௩௨௯௫: 

_ அலங்குளை யணியிவுஸி 

இ ஈலங்கிள்ளி ஈசைப்பொருகரேம் 
பிறார்ப்பாடிப் பெறல் வேண்டேம் 
அவர்பாடுது மவன்றாள் வாழியவென 

Osis His வூனவின்ற 

பலசோற்று னின்சுவைய 
௧௦ நல்குவனின் பசித்துன்பற 

எனபறின் ிபொருகர் பெரும வதற்கொண்டு 
முன்னாள் விட்ட குதறி சிரு அரும் 

யானும், ஏழ்மணிபங் கேமணியுத்திக் 
கட்சகேனள்விக் கவை காவின் 

௧௫ நிறனுற்ற வரா௮ப் போலும் 
வறனாரீஇ வழங்குவாய்ப்ப 
வீடு£2நி யத்தை கடுமான் ரோன்றல் 
நினதே, மும்? ௬டத்த விவ் வியனுல கறிய 
எனதே, கிடைக்கா மன்ன செண்டண் மாக்கிணை 

௨௦ கண்ணகத் இியாக்த நுண்ணரிச் சிறுகோல் 
எறி2தொறு நுடங்கி யாங்குகின் பகைஞர் 
கேட்டொறு நடுங்க வேத்துவென் 
வென்ற தேர்பிறர் வேத்கவை யானே. 

திணை : அறு, துறை; கடைதில் ரோழன் நலர்ரிள்கியைந் கோஷர்கிழார் 
பாடியது. 

உரை : கடற்படை அடல் கொண்டி - கடலிற் படை 
கொண்டுசென்று பகைவரை படுகலாற கொள்ளலாலும் பெரும் 
பொருள் ; மண்டுற்ற மற கோன்றாள் - deme Oui Bu 
மறம் பொருந்திப வலிப கான்யுடைய/ தண் சோழகாட்டுப் 
பொருகன் - கண்ணிய சோழரது நாட்டில் வாழும் பொருசன் ; 
அலக்குஉளை அணி இவுளி நலங்கிள்ளி - (யாங்கள்) ௮அரைகின் ஐ 
கலையாட்டமணிக் த குதிரைகளையுடைய கலங்கிள்ளியது ) நசைப் 
பொருஈரேம் - விருப்பத்துக்குரிய பொருராவோம் ; பிறப் 
பாடிப் பெறல் வேண்டேம - பிற வேக்கரைப் பாடி அவர் ஓன்னு 
தரப் பெறுவதை விரும்ப மாட்டேம; அவன் தாளவாழிய என. 
அவனது முயற்சியால நடைபெறும் அரியல் வாழ்வகாகஎன்னு; 
அவற்பாடுதும்- அவளையே பாடுவோம்; கெய் குய்ய ஊன் கவின்று 
பல சோற்றான் - நெய்யால் தாளிதம் செய்யப்பட்ட வூன் கலக்கு . 
பலவகையான சோற்றுடனே ; இண் சுவைய 2 இனிய சுவை



௬௯௭ புறகானூறு 

யுடைய பிற பொருள்களையும்; நின் பசி. க்துன்பற ஈல்குவன - 

BR செல்லின் நின் பித் துன்பம் நீங்குமாறு கொடுப்பன் ; 

என்ப நின் பொருகர் - என்று கூறுகின்றனர் நின்னுடைய 

பொருகர்; பெரும - பெருமானே ; அதற்கொண்டு - அதனால் ; 

மூன்னாள்விட்ட eps இருரும் - மூனனாள் கீ பரிசில் தந்து 

விட்ட தொன்முறையறிந்த சிறுவரும் ) யானும் ஏழமணியங் 

கேழஅணி உத்தி .. எழுச்சியையுடைய மணியையும் கிறம் 

பொருந்இய பொ.றிகளையும் ; கட்கேள்விக் கவைமாவின் அண்ணிற் 

பொருந்திய செவியையும் சுவைத்த நாவையுமுடைய ; கிறன் 

உற்ற அராஅப் போலும - நிறம்பொருக்திய பாம்பு தன் கோலை 

யுரித்து நிக்கனாற்போல) வறன் ஓரீஉ - வறுமையின் நீக) 

வழங்கு வாய்ப்ப-பிறர்களும் யாம் வழங்குதல் அமைய) கடுமான் 

தோன்றல் . கடுச் செல்லும் குதிரைகளாயுடைய குலைவனே 7 

MQW A - எமகமு வேண்டுவன அற்து விடை தருவாயாக) (poe r 

உடுத்த இவ்வியனுலகு அறிய கின? த-கடல் சூழம்கு இவவகளனைற 

உலகம் சான்றோர் பலரும் அறிய நினனுடையதேயாகும்; கடைக் 

காழ் அன்ன செண்கண் மாக்கணை அறிய எனது - நெட்டியின் 

காம்புபோன்ற தெளிக்க சண்ணையுடைய பெரிய தடாரிப்பறை 

பலருமறிய என்னுடையதா தல்போல; கண்ணகத்துயா தத நுண் 

ணரிச் சிறுகோல் - இதன் கண்ணிற் கட்டப்பட்ட நுண்ணிய 

௮ரித்த வோசையை யெழுப்பும் சிறிய கோலானது; எறி தாறம்- 

அடிக்குக் கோனும் ; நுடங்கியாங்கு-,தடாரியின் சண் நடுங்குவது 

போல; நின் பகைஞர் கேட்டொறும் ஈடுங்க - கின். பகைவர் 

கேட்குந்கோறும் மனம் நடிக்குமாறு) பிறர் வேகுதவையான - 

பிற வேந்கருடைய அவையின்சண் 7 வெண்டி ரர் எ.சீதுவெண - 

Aran வெல்லப்பட்ட  தேர்களைச் சொல்லிப் பாராட்டிப் 

புகழ்வேண் எற, 

கலங்களிற் சென்று அழுமணம் (பர்மா), சாவகம் சனம் ஈழம் 
முதலிய நரடுகளிலி நந்து பெரும் பொழுள் ஈட்டி வருவது பண்டைதி 

தமிழர் மரபு. அறிலையிம் பகைவர் கடலிற் கலஞ்ெலுத்டுப் போந்து 
சூறையாடுபவாதலின் அவர்களொடு பொருது அவர் செய்யும் குறும் 
பிச் களைதல் வண்டிள் சடம்படை வேண்டியி நந்துமையின், கடற் 
படையும் அதுகொண்டு பெறும் பெரும்பொருளும் எடுத்தோதப் 
பட்டன. சோழன் நலங்கிள்ளியைப் பாடிய நாவால் பிற வெர்தரைப் 
பாடு, அவர் தரும் பொருளை விரும்பேம் ; பொருள் குறித்துப் பிறர்பாற் 
செல்லவேவேண்டாத அளவு அவன் எங்கட்கு வேண்டுவன நிரம்பத் 

தருவன், அவனது செடுவாழ்வே எர்கட்குப் பெருஞ்செல்வமாம் 
என்பான், “அவற்பாடுதும் அவன்றாள் வாழிய?” என்றான். முன்னாள் 
விட்ட ருரென்றது, முன்னாள் பரிசில் தந்துவிடப்பட்ட இறுவர். 
ஆண்டால் இளையராயினாரை, *அர.௮ர்!" என்றார். மூதறிவு, பொருகரீக் 
கெனப் பமைமையாய்த் தொன்றுதொட்டுவரும் பாடற்றுறை யறிவு. 
ஏழ்மணி, எழுச்சியையுடைய மணி, எழச், உயர்ம்த மறிப்பு, பாம்பின்
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கட்பொறியே செவிப்புலனையு முடைய தென்பது பண்டையோர் 
கொள்கை : பாம்பைக் கட்செவியென்னும் வழக்கும் காட்டில் உண்மை 

யறிக. பாம்பிற்கு அதன் தோல்போல எமக்கு வறுமை யமைந்துளது 

என்பார், 'அரா௮ப் போலும் வறஜொரீஇய' "என்றார். வழங்கு?மு தனிலைத் 

தொழிற்பெயர், இணையின் கண்ணிடத்தே சிறுகோலைக் கட்டி வைப்பது 

இயல்பு, ““நுண்கோற் சிறுகை”? (புறம். ௩௮௩.) என்பர் பிறரும். 

இணைவன் கூற்றாதலின் அதற்கேற்ப அவன் பயின்ற 8ிறுகோலும் 
தடாரிக் கண்ணின் நடுக்கமும் உவமமாகக் கூறப்பட்டன. சோழ 

நாட்டுப் பொருஈன்; பொருநரேம்; வேண்டேம்? வாழியஎனப் பாடுதும்,. 

நின் துன்பற நல்குவன் என்ப; பெரும, அதற்கொண்டு, சிறாரும், 

யானும் அராஅப் போலும் வறன் ஓரீஇ, வாய்ப்ப, தோன்றல், விடுமதி, 
உலகம் நின; மாக்கிணை உலகறிய எனதுபோல அிறுகோல் நுடங்கு 
யாங்கு, பகைஞர் நடுங்க, வேத்தவையான் ஏத்துவென் எனக் கூட்டி, 
வினைமுடிவு செய்க. அத்தை 2 அரைகிலை, 

விளக்கம் 2: கடை நிலையாவது, அரியர் தொல்காப்பியனாரால் 

“பரிசில் கடைஇய கடைக்கூட்டுகிலை'' (தொல். புறத். ௩௭) எனப்பட் 
டதாக, புறப்பொருள் வெண்பா மாலைக்காரரால் பரிசினிலை யெனப்பட் 

டது. அஃதாவது புரவலன் மகிழ்தூங்க, இரவலன் கடைச்கூடின் று"? 

. வெ,மா.௯ : உடு) என வரும். “*பரிசில் கடைஇய கடைக்கூட்டு 
நிலை!” யென்றதனை, பரிசில் கடைஇய நிலையம் கடைக்கூட்டு நிலையும் 
என்று இரண்டாகக்கொண்டு, கடைக்கூட்டு நிலையாவது “வாயி 
லிடத்தே நின்று தான் தொடங்கிய கருமத்தினை முடிக்கும் நிலை?! 

யென்றரைத்து, '“சிலையென்றதனானே பரிசில்பெறப் போகல் வேண்டு 
மென்னும் குறிப்பும் பரிசில நிலையம பல்வகையாற் கூறுதல் கொள்க” 
என்பர் ஈச்சினார்க்கினியர். ஆரியர் கோவூர் கிழார் இப்பாட்டு,சோமன் 
நலங்கள்ளியின் இணைப்பொருஈன் கூற்றைக் கொண்டெடுத்து மொழி 
யும் பகுதியும், தான் வேண்டும் பரிசுகிலை கூறும் பகுதியும், பரிசில் 
பெறும் தான் செய்யக் கருதும் செயல்நிலை கூறும் பகுதியுமென்று 
மூன்று பகுதிகளையுடையது, இணைப்பொருன் கூறுவன தாம் 
நன்கறிர்ரனவாயினும், தாம் நேரே வேந்தன் முன்னின்று கூறுதல் 
சிறப்பன்மையின், இணைவன் கூற்றில் வைத்துச் கொண்டு கூறினர் ; 
அவன் கூறியன தமக்கும் உடன்பாடே யென்பதும் இதனால் பெறுவித் 
தாரென 385. “Got பாடிப் பெறல்வேண்டேம், அவற் பாடுதும் 
அவன்றாள் வாழிய'' எனப் பொருஈன் கூறுவதனஷனோடு, புறத்திணை 

ஈன்னாகனார், “யானே பெறுகவன் முணிழல் வாழ்க்கை, அவனே 
பெறுகவென் னாவிசை நுளறல்'' (புறம். ௩௨௭௯) என்பது ஒப்பு நோக்கச் 
தீக்கது.. இவ்வாறு கூறுவது கணைப்பொருகர் இயல்பென அறிக, 
அரவின் தோல் புதுத்தோலுண்டாக நீங்குவதுபோல, வறுமையும் 
செல்வமுண்டாக நீங்கத் தக்கதென்பது Sore, Corry போலும் 
வறன் gpl (9)? என்றார். எனக்கு வழங்குவதால், கின் பகையொடுக்கம் 

பயகைக் காண்பாய் என்பார், **நின்பகைஞர்...வேகத்தவையானே !? 
என்றார்.
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mon, மாறோக்கத்து நப்பலையார் 

மாறோக்கம் என்பது கொற்கையைச் சூழ்க்த பகுழியாகும். இஃது 

இடைக்காலத்துக் குட காட்டையும் முள்ளிகாட்டையும் தன்கண் 

கொண்டிருந்தது.  இப்பகுியிலுள்ள மாறமங்கலத்தை நற்குடி. 

வேளாளா வரல. றென்லும் தமிழ்நால் (அகத், ௨௮) ஓகம நாககரென்று 

குறிக்கு. மாறமங்கலமாகயெ ஓகமாநகர்ப் பகு? குடநாட்டுப் பகு 3; 

மாறோச்கத்து முள்ளிகசாட்டில் சல்லிடைர்குறிச்சியும் ேரலன்மாதேவி 

யூம் இறந்தன எனக் Maile யென்னும் நாற்ருறிப்பால் அறிகின் 

ஜோம். இப்பகுதிச்குரியராயெ ஆரியர் நப்! 1/லையாரென்னும் புலவர் 

பெருமாட்டியார். இப்பாட்டின்கண் அவிய என்னும் குறுகில மன்ன 

ஜொருஙளைக் குறித்துப் பாடியுள்ளார். 

அவியன் ிருமூனப்பாடி காட்டில் வரழ்ந்தர். அவன் பெயரால் 

அவியலுூரென்றோர் ஊர் பண்டை கானில் இருக்குது, அஃது அவியலூர் 

நாட்டுக்குத் தலைகராகவும் Goi ge sors பூவ கைச் கல்வெட் 

டொன்று (க. 8, 11409 ௨131) கூறுறது. இட்ச அவியன் வழி 

வந்து வேந்தர் இடைக்காலத்2 வெற்றுப் புல 3வேற்ழர் வரவால் வலி 

யழிர்து பல நூற்றுண்டு காறும் அரி பலுலகில் ரலைமறைவாக இருந்து 

வந்தனர். UG saps ol, us paras நூற்றான்டுகாறும். அவ்வப் 

போது தோன்றிய வெர்தருடைய தானத் குலைவராகவும், கான மறவ 

ராகவும் இழுந்துவர்துபோதிய வலிபெற்றவுடனெ ருறுமிலமன்னராய் 

விளங்கலாயினர். இவர்கள் பாண்டி காட்டுத் பஅருப்பம்தூர்ப் பகுநியைச் 

சேர்ந்த ரூரைக்குடி யென்னுசரரைத் தலைஈகராகக்கொண்டு பிற் 

காலத்தே விளக்கமுற்றிருக்நனர்.. அவருள் லர் Fur MUS Gu 
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ராயீனர். ஆயினும் பழைய தும் ரூடி மு.ரல்வனன அலவியன் பெயரை 

யும் மறவாது பேணிவந்தனர். சடாவன்மன் விரபாண்டியன் காலத்தில் 

அவியள் பெரிய காயனை விசயாலப3 தவன் (&, &. 18௦. 119 ௦1 1908) 

என்பவனுடைய கல்மிவட்டொன்றும் அளியன் மாளவ சச்கரவர்த்தி 

(Aw Re yo. 122 of 1908) என்பவன் கல்வெட்டொன்றும் 5/ரப்பத்தூர் 

இருத்தளியாண்டார். கோயிலில் உள்ளன். இந்த அவியர்கட்ருக் குடி 

முதல்வனை அவியளைத்தான் மாரோக்கத்து நப்பசலையார். “குன்று 

பலகெழீடுய கான்கெழுகாடன் கடுக்3தர் அவியன்'' என்றும், காவிரிப் 

பூம்பட்டினத்துச் செங்கண்ணஞனர், களமலி கள்ளின் நற் 390 ரவியன்:'' 

(அகம். உளக) என்றும் சிறப்பி$ துள்ளனர். இர்த அயன் கைவண்மை 

மிசவுடையன்; புலவரை யோரம்பும் பெழுந்தகைமைய/டையவன். . ஒரு 
கால் நப்பசலையார் வறுமையால் வரடி அவனிடுக்த ஊடுக்குச் சென்றார். 
அவன், அவர் வருகையறிந்து, தன்பாற்போந்து ஈன்னைக் காணுமுன்னே 
இறந்த உணவும் உயர்ந்த ஆடையும் தந்து பின்பு தன்னை வந்து அவர் 

காணச்செய்து அவரது புலமை நலந்நை நுகர்ந்து இன்புற்று sours 

குப் பெருஞ்சிறப்புச் செய்தான். ஈப்பசலையாரும் வறுமையின் நீங்கி 
மறுபிறப்புக் கொண்டாரைப்போல் பேரூவகை கொண்டார். பின்பு 
அவன் அவருக்குப் பொருள் வேண்டும்போதெல்லாம் வேண்டியவாறு 
அளித்து வந்தான். அவனுடைய ஆதரவுபெற்று இனிதிருக்கையில் 
வெள்ளிமீன் தென்புலம் சாய்ந்து நாட்டில் வறனுண்டாதற்குரிய குறிப் 
பைக் காட்டிற்று. ௮து கண்ட சான்மோர் வருந்மினாராக, ஈப்பசலையார், 

யான் அவியன் என்ற வள்ளியோன ரா ஆஈரவு மிகவுடையேன் 7 
அதனால் வெள்ளியின் கிலைபிறழ்ச்சிக்குச /றுதும் வருந்தேன்'' என்ற 

 



அறலமும் உரையும் ஈட ௯௯. 

கருத்தமைந்த இப்பாட்டைக் இணைப்பொருகன் ஓருவன் கூற்றில் 
வைத்துப் பாடியுள்ளார். இப்பாட்டின் இடையே இல அடிகள் சிதைந்து 
விட்டன. 

ஒண்பொரிச் சேவ லெடுப்பவேற் இறெழுந்து 
தண்பனி யுறைக்கும் புலரர ஞாங்கர் 
நுண்கோற் சிறகிணை சிலம்ப வொற்றி 
கெடுங்கடை நின்று பகடுபல வா paDs 

இ. ஐன்புக ழேச்கினெ னாக வென்வலத் 
இடுகக ணிரியல் போக ஆன்புலக் 
தருங்கடி வியனார்க் குறுசல் வேண்டிக் 
கூம்புவிடு மென்பிணி யவிழ்த்த வாம்பற் 
றேம்பா யுள்ள தங்கமழ் மட ருணப் 

௧௦ பரர்புரியள்ன வடிவின காம்பின் 
கமைபடு சொலியி விழையணி வாரா 
ஓண்் பூங் கலிங்க பூடீடு நுண்பூண் 
வசி அவாங்கு நுசுப்பி னவ்வாங் GORE 
கற்புடை மடந்தை தற்புறம் புல்ல 

கடு பெல்எணைக் டெந்தோன்............ 
வெற்பெயர்ந்த........... நோக்கி... 
vee teen ool HOS oor 
டமித்துப் பிறந்தனெ னால யவ்வமிப் 

கர், பாடுபுகம் பாடிப் படர்பறி யேனே 
௨௦ குறுமுலைக் சலமரும் பாலார் வெண்மறி 

கரைமூக MBS ooT Os @geh வரையமல் 
Lap teneeeeaetes @or mre Oath Dus 
கான்கெழு நாடன் கடுந்தே ரவியனென 
ஒருவனை யுடையேன் மன்னே 

௨௫. அருனெவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே. 
திணையுத் துறையுமலை...... மாறேக்கத்து நப்பசலையார் பாடியது, 
உரை: ஒண்பொறிச் சேவல் எடுப்ப ஒள்ளிய பொறி 

கணையுடைய ேோவற்கொழி கூவிக் துயிலெடுப்ப। ஏறறெழுந்து ல 
படுக்கையினின் றெழுந்து போக்கு; கண்பனி உறைக்கும் புலரஈ 
ஞாங்கர் - கண்ணிய பனிதுளிக்கும் புலரா விடியற்காலத்தே ; 
நுண்கோல் சிறுக சிலம்ப ஒற்றி - நண்ணிய கோல் கட்டப் 
பட்ட இதடாரிப் பறையைக் கொட்டி. ; நெடுங்கடை கின்று - 
நெடிய மனைமுற்றத்இலே நின்று; பகடுபல வாழ்த்தி - பலவாஇய 
உழவெருதுகளை வாழுத்தி; அன்புகழ எ.த்இனெனாக - அவற்றை புடையனான வியன் புகழ்கக்ச் சொல்லிப் பாராட்டிப் பாடி 
னேனாக; ஊன் புலந்து என்வல,த் இடுக்கண் இரியல் போக .



௪௦௦ புதிகானூா னு 

உடல் மெலிவித்து என்பால் தங்கியிருந்த வறுமைத்துயர் நீக்கு 
மு... பட கூம்புவிடு மெனபிணி யவிழ்க் க ஆம்பல் - Gare 

இருந்து விரியும் மெல்லிய அரும்பு மலர்க் து அம்பற்பூ $வைப் 

போன்ற; தேம்பாய் உள்ளது அம்கமழ மடருண .- தேன் பரக் 

துள்ள தாகிய கட்டெளிவை அழகிய மணங் கமழும் மடாரிற் 
பெய்து உண்ணச் செய்து; அருங்கடி. MUG EST குறுகல் 

வேண்டி - அரிய காவலையுடைய அகன்ற தன் பெருமனைக்குள் 

கான் காண யாம் அணுகு கலை விரும்பி; பாம்புரி அன்ன வடி. 

வின.பாம்பின் தோல் போன்ற வடிவினையுடையவாய் 2 காம்பின் 

கழைபடு  சொலியின் - மூங்கிற்கோலின் உட்புற த்தேயுள்ள 

தோல் போன்ற; இழை பயணி வாரா - நெய்யப்பட்ட இழைகளின் 
வரிசை யதிய வியலாகு) ஒண்பூங் கலிங்கம் ௨டஇ - ஒள்ளிய 
பூவேலை செய்யப்பட்ட ஆடையை யடுபபித்து; அுண்பூண் 

வூந்து வாங்கு சவ்வில் - நுண்ணிய பூண்சகா யணிந்து 
மின்னுப்போன் Borat ators இடையினையும் ; அஅவ்வரங்னா 

உந்தி - அழகுறச் சுழிம்த கொப்பூழையும்; கற்புடை மடக்கை - 

கற்பையுமுடைய மடந்தையாகிய கன் மனைவி); அுற்புறம் பூல்ல - 

தன் புறத்த புல்லிக் கடக்க; மெல்லணைக் கடந்தோன் - மெல் 
விய அணைமேற் இடந்து உறகங்கினவன்............ எற்பெயாந்கு - 

என்னின் நீங்கிய... நோக்கி - பார்த்து... ௮,க.ற்கொண்டு - 

அது கொண்டு; அழித்துப் பிறந் கனெனாகியமீளப் பிறந்தேன் 

போன்னு) அவ்வழி - அவ்விடத்தே; பிறர் பாடுபுகழ் பாடிப் 

படர்பு அறியேன் - பிறருடைய பாடுதற்கமைந்த புகழைப் 

பாடிச் செல்லு தலைச் கருஇிற்றிலேன், GHYPWES அலமரும் 
பாலார். வெண்மறி - குறுகிய மூலையை யுண்டற் பொருட்டுக் 

காயைச் சுற்தி.தி.இரியும் பாலுண்ணும் ஆட்டுக்குட்டி ; கரைமுக 
வூகமொடு உகளும் - வெளுத்த முகை தயுடைய குரங்குக்குட்டி. 
யுடனே தாவும், வரையமல் - மூஙடில்கள் நிறைந்த... குன்று 

பல கெழீஇய கடவ குன்றுகள் பல பொருந்திய; கான்கெழு 
சாடன் - சானகாடனாகய:; கடுந்தேர். அவியன் என ஒருவனை 
உடையேனமன் - கடுகிச் செல்லும் தோககயுடைய அவியண் 
எனப்படும் ஒருவனை யாணன் எமக்குக் கலைவனாக வடையேன் 7 

அருன் - அவன் புரவுக்கடனாகிய கன்னறத்தினின்றும் நீங்கான்; 

வெள்ளியது நிலை எவன்பரிகோ - வெள்ளியாகிய மின் நிலை 

பிறழ்ந்து நிற்பது குறிதது இவ்வுலகு என்னாகுமோ என வருக் 
துவேனல்லேன் ) எ று. 

வைகறை யாமத்தில் துபிலெழுவது மூறையாயிலும் அர்காலத்தே 
கோழிச் சேவல் கூவுவது சார்பாகக் காட்டி “ஐண்பொறிச் சேவல் 
எடுப்ப'' என்றும், செயின்கண் புறத்தே அதனையறையும் சிறுகோலைக் 
கட்டி வைப்பது மரபாதலரல் *நுண்கோற் சிறுணை'! யென்றும் 
கூறினர். விளைபுலப் பயனை வளம்பட ஈல்கும் சிறப்புக் குறித்துப்



மூலமும் உரையும் FOS 

பகடுகளை எடுத்தோதி வாழ்த்துதல் முறையாயிற்று ; *பால்பல வூறுக 
பகடுபல. சிறக்க”! (ஐங். ௩.) என மகளிர் விழைக்து கூறுமாறு காண்க 
ஊன்: ஆகுபெயர். புலர் தென்றது பிறவிரனப் பொருட்டு, இடுக்கண். 
வறுமைத் துன்பம். இரியல் போக - மங்க? '*அர்கிலை யிடுக்கண் இரியல் 
போக?! (புறம். ௩௮௮) எனப்பிறரும் கூறுதல் காண்க, மடார்-தேறலை 
யுண்ணும் வள்ளம். ஆம்பல், மபாருக்கு வடிவு பற்றி வந்த உவமம், 
உண்பிற்ததன்னும் வினையெச்சம் உணவெனத் இரிர்தது, சொலி, 
தோல் இழை யறிவாரா வென்ற பாடத்துக்கு இமை யறியப்படாத 
வெனப் பொருள் கொள்க, வ௫ிந்து வாங்கு நுசுப்பு, Eada gs 
தோன்றும் மின்னு அதனைப் பிளந்து தோன்றி விளங்குகல் போல 
விளங்குகின்ற நுசுப்பு, வ௫ிவு, பிளவு. **வானமின்னு வசிவுபொழிய”* 
(மலைபடு, ௧௭) என்று சான்3முர் கூறுதல் காண்க. இனி, வ௫ிந்தென் 
பதற்கு வேறு கூறுவாருமுளர். உ்திக்கு வாங்குதல், சுழிதல். மடந்தை 
புறம் புல்லிக் கிடச்ச ௮அணையிற்டெக்து உறங்குவது இயல்பு; “*புதல்வற் 
கவைஇயினன் றந்தை மென்மெரழிப், புரல்வன் ருயோ விருவருங் 
கவையினனள், இனிதுமன்றவவர் டெக்கை'' (ஐங்.௪௦௯) எனப் பிறரும் 
கூறுதல் காண்க, நரைமுஃ ஓகம், வேள்ளிய மயிர் பரர்த மூசகமுடைய 
குரங்கு. மன் :; ஓழியிசை. பொருள்வளம் இடையமாமையே யன்றி எம் 
மைப் புரத்தலினும் இடையறவுபடான் என்பது தோன்றப் பொதுப் 
பட, *அறான்'' என்றும், வெள்ளிமீன் நிலைபிற ம மாயின் சாட்டில் ஈலங் 
குன்று மென்று சான்றோர் வருக்துப வாகலின், நாம் அது செய்யா 
மைக்கு ஏது கூறுவாறரம், ““ஒருவனையுடையேன், அறான் எவன் பரிகோ 
வெள்ளியது நிலையே'” என்றார். எழுத்து, இற்றி, நின்று, வாழ்த்தி ஏத்தி 
னெனாக, இரியல்போக, உண, வேண்டி, உடீஇ, மடந்தை, புல்லக்இட் 
தோன்...... நோக்கி...ஆ௫, படர்பு அறியேன்: அவியனென ஒருவனை 
யுடையேன், அறான், நிலைக்கு எவன்பரி3கா எனக் கூட்டி வினைமுடிவு 
செய்க. 

விளக்கம் : இப்பாட்டின் இடையே சல அடிகள் Fash g) 
விட்டமையின் பொருள்விளக்கம் நன்கு உண்டரகவில்லை. இதுவும் 
முன்னப் பாட்டுக்களைப் போலக் இணைவன் கூற்றைக் கொண் 
டெடுத்துக் கூறும் குறிப்பினதாகும். பசித்து வருவாரை மூதற்கண் 
8ீராட்டி ஈல்லாடை தம் துடுப்பித்து இனிய வுணவுதங் அண்பித்த பின் 
எர்த் தான் காண வருவித்தல் தமிம்ச்செல்வா் கொடைப்பண்பா தலின், 
அருங்கடி. வியனகர்க் குறுகல் வேண்டிக் கள்ளுண்பித்ததும், ஒண்பூங் 
கலிங்கம் உடுப்பித்ததும் கூறினா னென வழிக, பிறரும், ““தன்னுழைக் 
குறுகல் வேண்டி யென்னரை, முதுநீர்ப் பரசி யன்ன வுடை களைந்து, 
திருமல ரன்ன புதுமடிக் கொளீஇ, ம௫ழ்தரன் மரபின் மட்டு! (புறம். 
௩௯௦) ஈல்கியது கூறுதல் காண்க. வறுமையு ற்ற முடியிற்பிறர்த பிறப்பு 
மாற்றிச் செல்வக் குடியிம் பிறந்தார் போலச் செல்வம் மிதவுடைய 
gu g கண்டு தன்னையே வியர்து கூறுன்றா னாதலால், அழித்துப் 
LW na ger னாகி”! யென்றும், ஞுறைபடாச்செல்வம் கல்னெைபமைசோன்ற 
அவ்வழிப் பிறர் பாடுபுகம் பாடிப்படர்பறியேன்'" என்றும் கூறினான். 
வேண்டுங்காலத்து வேண்டுவன குறைவின்றாக ஈல்கும் அவியனது தாய 
அன்பை உடையே னாரலால், “எங்கெமிலென் வெள்ளி யென விருக் 
கின்றேன்” என்ருன். இவ்வாறே பிறரும் ““அன்னோனை யுடையேமென்ப 
வினிவறட் கியாண்டு நிற்க வெள்ளி”! (புறம். ௩௮௪) என்று கூறுதல் 
BT OT Ge . 
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௩௮௪. கரும்பலூர் கிழான் 

வெள்ளியாயெ மீன் தென்றிசைக்கண் நிற்கன் நாட்டிம்கு நலமுண் 

டாகாதென்பது கோணிலையறிக்தோர் கொள்கை. காடு கலங்குன்றுவது 

தெரிந்து சான்றோர் வருந்துவது இயல்பு. அன்னதொரு காலத்தில் 

புறத்திணை ஈன்னாகனார் வெள்ளியது கிலையறிந்தும் வருத்தமோ 

கவலையா இன்றி இனிதிருந்தார். அவரைக்கண்ட சான்றோர் வியப்புக் 

கொண்டனர். அவர் கருத்தறிந்த நன்னாகனார் இப்பாட்டால் தம் 

முடைய மனக்கோளை எடுத்துரைத்தார். இதன்கண், தொண்டை 

சரட்டுக் கரும்பனூர் இழான் மெல்லும் பொன்னும் நறவும் ஊனும் 

நிரம்பவுடையவா? யான் அவற்றாற் குறைவுறுங் காலத்து அவன் அவற் 

ons தக்து என்ன கிறைத்தலிற் குறைவதிலன் ; மண்ணாணப் புகழ் 

வேட்டு நீர்மாண நெய் வழங்கும் நீர்மையுடையன்; அவனைத் தலைவனாக 

யாம் உடையோ மாகலின், காட்டில் வறம் உண்டாதல் குறித்துவெள்ளி 

எவ்விடத்து மிற்பினும் நிற்க; இதுகாறும் அவனது பேராதரவால் 

உண்டும் தின்றுமே என் நாட்கள் கழிந்தன 5 அக்ரகாட்களை யான் வரக் 

கண்ட அண்டே யன்றி அவை யெத்துணை கழிந்தன வென்பது அறிக் 

தஇிலேன் ; அவனுடைய கரும்பஞுரர் இயற்கை ஈலம் மிகச் சிறந்தகாம் ; 

மென் புலத்து மீனுண்டு ப௫ி தஇர்க்த காரை, வஞ்டி மரத்தின் கிளையிர் 

றங்கிப் பின் கரும்பின் பூ வருந்த அதன்பால் தங்கும் ; வரகறிக்த அரி 

காலில் வாழும் எலியை யலைக்கும் இயல்பிற்ருகிய குறும்பூழ்க்கு அங்கே 

வாழும் முயல் அஞ்சியோட, அதனால் இருப்பைப் பூ உதிரும்; ஊரில் 

விமாவொன்றும் இல்லையாயினும், உழவர் உண்கலமாகய மண்டையில் 

கெடி.ற்று மீனாகிய வுணவுடனே கள் நிறைந்திருக்கும். 

மென்பாலா னுடனணைஇ 
வஞ்சக்கோட் டுறங்குகாரை 
அறைக்கரும்பின் பூவருந்தும் 
வன்பாலாற் கருங்கால்வரின் 

இ  அரிகாற் கருப்பை யலைக்கும் பூழின் 

அங்கட் குறுமுயல் வெருவ வயல 

கருங்கோட் டிருப்பைப் பூவுறைக் குக்து 
விழவின் முயினு முழவர் மண்டை 
இருங்கெடி.ற்று மிசையொடு பூங்கள் வைகுந்து 

௯௦ கரும்பனூரன் கணையேம் பெரும 

கெல்லென்னாம் பொன்னென்னாங் 
கனற்றக்கொண்ட ௩ற3வென்னாம் 
மனைமன்னா வவைபலவும் 

யான்றண்டவும் தான்றண்டான் 

க நிணம்பெருத்த கொழுஞ்சோ ற்்றிடை 
மண்ணாணப் புகழ்வேட்டு 
sion cor கெய்வழங்கிப்



குலமும் உரையும் FOR. 

புரந்கோ னெர்தை யாமெவன் ரொெலைவகை 
அன்னோனை யுடையே மென்ப வினிவறட் 

௨௦ கியாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்டக 
உண்ட நன்கலம் பெய்து நுடக்கவும் 
தின்ற ஈண்ப லூஉன் மரோண்டவும் 
வந்து வைகலல்லது 

சென்ற வெல்லைச் செலவறி யேனே. 

திணையுந் துறையு மவை, கருர்பலூர் கிழாளைப் புறத்திணை நள்ளகறர். 
பாடியது. 

உரை : மென்பாலான் - மென்புலமான மருகவயற்கண் ; 
உடன் ௮ணைஇ - தன் இனத்துடனே மேய்ந்துண்டு ) வள்9க் 
கோட்டு உறங்கும் நாரை - வன்சிுமரத்இன் ” கஇளையின்கண் தவஇ 
புறங்குகுலைச் செய்யும் காரை; அறைக்கரும் ன் பூ அருந்தும் - 

முற்றிய கரும்மினுடைய பூவைக் கொழுதும்) வன்பாலான் - 
வன்புலமாகிய முல்லை நிலத்தின்கண் விசளாயும; கருங்கால் வரகின் 
அசிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின் - கரிய தாளையுடைய வர 
இன் அரிகாலின்சண் வாழும் எலியைப் பிடிப்பதற்கு முபலும் 
குும்பூழப் பறவையின் rac GHD, அங்கண் குறுமுயல் 
வெருவ - ௮வவிட9த யுறையும் குறுமுயல் அஞ்சி யோட 
அபல - அபலிடத்தே கிற்றாம்; கருங்கோட்டு இருப்பைப்பூ 
உறைககுந்து - கரிய கிக்களையுடைய இருப்பை மாத்இண் 
பூக்கள உ.இரும்; விழவின்றாயினும் - விழாவென்னும் நிகழா 
வழியும் /) உழவர்மண்டை - உழவருடைய வண்கலத்இல் ; இருங் 
கெடி.ற௮ மிசையொடு - பெரிய கெடி.ற்று மினா உணவுடணே 
பூங்கள் வைகுந்து - இஞ்சி முதலிய பூ விரவிய கள் கிறைக்கிருக் 
கும்) கரும்பனூரன் கிணையேம் - கரும்பனூர் இழானுடைய 
கணைவ ராவோம் ; பெரும-பெருமானே ; கெல்லென்னாம் பொன் 
னெனஞாம் - நெல்லும் பொன்னும் என்னவாகும் ; கனற்றக் 
கொண்ட நறவு என்னாம் - உடல் வெதும்புமானு கொண்ட 
கள்ளும்கான். எனன பயனுடைக்காம்.......... மனைமன்னா 
அவை பலவும் - மனையிடத்து இல்லாத அவை பலவற்றையும் ; 
யான் அசண்டவும் - யான் குறைபடவும்; தான் தண்டான் - 
தான் சிறிதும் குறைவிலனாய் ; நிணம் பெருத்த கொழுஞ்சோற் 
திடை - நிணம் கலக்கு கொழுவிய சோற்றுணவில் ; நீர் நாண 
கெய் வழக்க - நீரினும் மிருகியாக கெய்யைப் பெய்து; மண் 
காணப் புகழ் வேட்டு - மண்ணவர் கண்டு காணும்படியாகப் 
புகழைச்செய்து ) புந்தோண் - எம்மை விரைந்சேற்று ஆதரிப் 
பன் ) எற் - எங்கள் தலைவன் ; யாம் தகொலைவதை எவன். 
யாங்கள் வறுமை குறித்து கெளுசமுங்குவது இல்லை.பாழ் ;



௪௦௪ புற்கானூது 

அன்னோனையுடையேம் - அத் தகையவனை த் தலைவனாக வுடையே 

wr solar; இனி - இப்பொழுது ; வறட்கு - வறற்காலததைச 

செய்தற்பொருட்டு 7 வெள்ளி யாண்டும் நிற்க - வெள்ளியாகிய 

மீன் எ.த்இசைக்கண் நிற்பினும் நிற்பதாக ; மாண்டக - மாண் 

புண்டாக ; உண்ட ஈன் கலம் பெயது நுடக்கவம் - உணவுண்ட. 

நல்ல சலங்களில உண்ண மாட்டாதொழித்த மிக்கவற்றை ௮ம் 

கலத்திடையே வைத்து மடி.திகெறியவும் 7 இன்றண்பல் ஊஉவா 

ேதோண்டவும் - ஊனைது இன்ற தனால் பற்களின் இடையிலே 

இக்கக்கொண்ட னைத் கோண்டியெடுக்கவும் ) வந்த வைகல் 

அல்லது - கிகழ்க் த நாட்கள் உண்டேயன்றி) சென்ற எல்லைச 

செலவறியேன் - இவவகையாக உண்ணக்கழிக்த காட்களை 

எண்ணிய நிந்திலேன் ; eT - Ol 

நீர்வளத்தால் மருதம் மென்பாலென்றும் அவ்வளம் இன்மையால் 

மூல்லை வன்பாலெனறும் கூறப்படும். உடன் ௮ணஇ யென்றதனால் 

இனமும் கொள்ளப்பட்டது. வஞ்சி, வஞ்சிமரம். முற்றிய தழும்பே 

பறுக்கப்படு மாகலின்,அல்து அறைக்கரும் பெனப்பட்டது. இருப்பைப் 

பூ மழைத்துளியோ லுதிர்வது பற்றி, 'இருப்பைப்பூ வுறைக்குந்து'? 

என்றுர். உம், உர்தாயிழ்று, கருப்பை, எலி. குறும்பூழ் கருப்பையைப் 

பிடி த்தற்கு Ug sere பிறரும், “பொறிப்புறப் பூழின் போர்வல் 

சேவல்... குடந்தையஞ் செவிய கோட்டெலியாட்ட?' (புறம். ஈ ௨௧] 

என்பர். கள்ளுண்பார்க்கு வியஞ்சனமாக இஞ்சிப் பூ முதலியவற்றை 

மாலையாகத் தொடுத்துக் கட்குடத்துக்குக் கட்டுவது பண்டையோரர் 

மரபு, நீர் பெய்தற்கு வருக்தாமைபோல மெய்பெய்ருற்குச் சருங்காமை 

தோன்ற “நீர் காண நெய் வழங்கி!” யென்றூர்.. மண்2£ ஆகுபெயர் ; 

மண் ணுலகெள்றே கொண்டு, மண்ணாணுதலாவது மண் பரப்புச் சுருங் 

கப் புகழ்விரிதல் என்றலுமொன்று. எங்கள் தலைவன் இனிதிருத்து 

லின், வெள்ளியது நிலைகுறித்து யாம் உளமழிந்து நலக்தொலைவது 

பேவேண்டா என்பார் *யாமெவன் தொலைவதை”” என்றார். எவன் என்பது 

இன்மை குறித்து நின்றது. வெள்ளியாகிய மீன் கெடுிசையில் நிற் 

பினும் எமக்கு வருத்தமில்லை யென்றலின், “யாண்டும் நிற்க?” என்பது 

கூறப்பட்டது. உணவுண்டற்குப் பரப்பப்படும் இலையும் நன்கலமாத் 

லின், ஈன்கலமெனப்பட்டது $ பிற்காலத்தார் பரிகலம் என்பது” இக் 

குறிப்பேபற்றி வந்தது. உண்ணப்படாது மிக்கு நின்றவற்றை இலை 

யபிடை வைத்து மடித்துப் புறத்தே யெறிதலின் உண்ட நன்கலம் 

பெய்து நுடக்கவும்'” என்றும், ஓவ்வொரு காளும் வந்த நாளிற் போல 

உண்பனவும் தின்பனவும் ஆரப் பெற்று, இறப்பும் எழிர்வுமாகிய நாட் 

களை எண்ணாது மூஒழும் திறம் கூறுவார், “வந்த வைத லல்லது சென்ற 

வெல்லைச் செலவறி யேனே” என்றார். எல் - பகல். Qua, wir bear 

யேம் ? தண்டவும், தண்டான் 7 வழங்கி, வேட்டு, புரந்தோன் ; எமை 

தொலைவதை எவன் அன்ஜனோேனையுடையேம்; நிற்க, நுடக்கவும் தோண் 

டவும் வந்த வைகல் அல்லது எள்லை செலவறியேன் எனச் கூட்டி வினை 

முடிவு செய்க. என்ப : அசைநிலை, 

விளக்கம் : இஸ் பாட்டின்கண் புறத்திகை நன்னாகனார் கரும்பனூர் 

இழானது கரும்பனூரையும், அவனது கொடைகலத்தையும், ௮க் 

நலத்தைத் தாம் நுகர்ந்த சிறப்பையும் விளக்கியுள்ளார். கரும்பனூரின்



மூலமும் உரையும். ௪௦0 

சிறப்பை இவர் குறித்தபடியே இப் பாட்டுரையின் முன்னுரைக்கண் 
கூறினும். கொடைகலம் குறிக்கும் வகையில் கரும்பனூரன் தந்த 
நெல்லும் பொன்னும் நறவும் பிறவும் சுருங்கக் குறித்து, கிணத்தோடு 
கூடிய சோற்றில் நீரென்னுமாறு நெய்யைச் சொரிந்து, தன்பால் வர்* 
இணைப்பொருகருக்கு உணவளித்து விருக்தோம்பிய இறப்பை, “நிணம் 
பெருத்த...... புரந்தோன் எந்தை'' என்று கூறியுள்ளார். இச் செய 
லால் கரும்பனூரனுக்கு உண்டாகிய பயன் பெரும்புகழ் என்பார், 
“மண்ணாணப் புகழ் வேட்டுப் புரக்தான்!' என்றார். உண்பனவும் தின் 
பனவும் உடுப்பனவும் குறைவின்றிப் பெறுமிடத்து வாழ்க்கையைப் 
பற்றிய கினைவே மறந்து போயிற்றென அவனது கொடைஈலத்தைத் 
தாம் நுகர்ந்த வாற்றை விளக்கி, வறுமையைப் புறங்கண்டு பெருமித 
நூற்ற நிலையை, “வறட்கு யாண்டு நிற்க வெள்ளி!” என்று வெளிப் 
படுத்தியுள்ளார். “*வர்து வைகல் அல்லது சென்ற வெல்லைச் செலவறி 
யேனே” என்றது, வா.ம்க்கையைப்பற்றிய கினைவு மறந்து G55 
குச் சான்றாயிற்று, இம்துணையம் இணைப்பொருநன் கூற்றில் வைத்துக் 
கூறியது குறிக்கொள்ள வேண்டுவிதான்று. பாணன் கூற்றாகவும் 
இணைவன் கூற்றாகவும் கூறும் புஸமை வகையை யறியாது வேறுபடக் 
கூறுவர் தமிழறியாதார். 

௩.௮௫. அம்பர்கிழான் அரவந்தை 

அம்பர் என்பது சோழகாட்டில் தஞ்சை மாகாட்டில் நன்னிலந் 
காலுகாவில் உள்ள தோரூர். இஃது அருவந்தை யென்னும் தலைவன் 
ஒருவனும்கு உரியது, இவனைக் தஇிவாகரமூடையார். “ஒற்ற நாவினன் 
கேட்ட செவியினன், முற்ற வுணர்ர்த மூதறி வாளன், நாகரிக நாட்டத் 
காரியன் அருவற்தை'' யென்றும், “காடே பிறர்நாட்டிற் குவமை 
யாமே, காலமறிந்துதவுங் காவிரி தானே, ஆடவர் திலக னம்பர் மன்ன, 
னீடிசைக் தலைவன் அருவந்தை'' யென்றும் குறித துரைத்துள்ளார். 
இதனால் அம்பர் காவிரி பாயும் நாட்டில் உள்ளதோ ரூரெனவும், அவ் 
ஷரத் தலைவனான அருவர்தை கல்வி கேள்விகளால் நிறைந்தவன் என 
வும், மூழூதுணரும் ஓண்புலவனெனவும் கண்ணோட்டமுடைய காவல 
ளெனவும் அறியலாம். இவனது அழியாப் புகழ் அவ்வூர்க்கே பேரணி 
யாய் கின்று பிரிவின்றி இயலுவதாயிற்று; ஆகவே, இடைக்காலத்தில் 
இவ்வூர் அம்பர் அரவந்தையெனவே அழங்குவதாயிற்று; “உய்யக் 
கொண்டார் வளநாட்டு அம்பர் நாட்டு அம்பர் அருவந்தை'' (&. 1௩,14௦. 
175 of 7267-8) எனத் இருப்பமனத்துக் கல்வெட்டொன்று கூறுவது 
காண்க. இந்த அருவந்தையின் குடிப்பிறந்தவர் பிற்காலத்தே 
தொண்டை நாட்டில் இருந்திருக்கள்றனர். பதின்மூன்றாம் நூற்றாண் 
டின் பிற்பகுதியில் விளங்கிய கோப்பெருஞ் சிங்கன் காலத்தில் வந்த 
வாரிக் கண்மையிலுள்ள பொன்னூரமிள் அருவக்தை யொருவன் இருக் 
துள்ளான் என அவ்வூர்க் கல்வெட்டுக் கூறுகிறது. அது ““பொன்னூ 
ரான அழகிய சோழகஙல்லூர் அரலந்தை ஆண்டான் திருச்சோற்றுக் 
துறையுடையான் சொறப்பிள்ளை?! (8. 1. 105. 3௦4. 20. 11௦. 820) என 
வருவது காண்க, இந்த அருவந்தைக்குடி மூதல்வனான அம்பர் அரு 
வந்தையைக் கல்லாடனாரென்னும் சான்றோர். இப் பாட்டில் வியந்து 
பாராட்டியுள்ளார்... ஒருகால் கல்லாடனார் அம்பருக்குச் சென்று அங்கு 
வாழ்ந்த செல்வன் ஒருவனைப் பாடலுற்றுர். அவன் மனைக்கு அண்மை 
யில் அருவர்தையின் பெருமனையும் இருந்தது. அவர் பாடிய பாட்டிசை
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பூலரும் விடியற்காலத்தில் ; பகடுபல வாழ்,த்.தி - எருதுகளாகிய 

செல்வக்ை வாழ்த்தி ; சன்கடைக் தோன் நிற்றுமிலன் - யான் 

அவன் பெருமனை முற்றத்துக்குச் சென்றிலேன் ; பிறன் கடை, 

அகன்கண் தடாரிப்பாடு கேட்டு - பிறன்மனை மு.ற்றதீஇில் கின்று 

கொட்டிய அகன்ற கண்ணையுடைய தடாரிப்பறையினது ஓசை 

யைக் கேட்டு; அருளி - அருள் கூர்ந்து) யான் வறன் நீங்கல் 

வேண்டி. - யான் வறுமையின் நீங்குகலைகீ தான் விரும்பி; என் 

அரை திலக் இனக் குறைந்த கார் களைந்து - என் அரையில் 

யான் உடுத்திருக்க மண் இன்னும்படி பழைதாயக் இழிக் 

இருக்க உடையை நிக்இ ; வெளியது உடீஇ - வெள்ளிய ஆடை 

தந்து உடுப்பிக.து 3 என்பி ககாக்கோன் - எனது ப௫.த்துனப த் 

கைப போக்கினான் ; காவிரி அணையும் தாழ்கீர் படப்பை- 

காவிரியாறு பாயும் தாழங்த கிலப்பாங்கனையுடைய கோட்டங் 

களையும் 7 நெல்விலா கழனி-கெல்விகாயும் கழணிகளையு முடைய ; 

அம்பர் மெவோன் - அம்பரென்னும் ஊர்க்குரியோனாகிய ; ஈல் 
அருவக்ைை - நல்ல அறுவகை யென்போன் , புல்லிய வேங்கட 

விறல் வரைப்பட்ட-புல்லி யென்பவனுடைய வேங்கட மலையிற 
பெய்த) ஓங்சல் வானத்து உதையினும் பல வாழியர் - உயர்ந் த 
வான த்திருந்து பொழிற் க மழைத்துளியினும் பல ஆண்டுகள 

பாழுவானாக ல். பிய 

வெள்ளி மூளைத்தலும்'புள்ளுக்குரல் தோன்றலும் விடியற்காலத் 
துக் காட்சியாதலின், அவற்றை யெடுத்தோதுஞர். *“வெள்ளியு மிரு 
விசும் பேர்.தரும் புள்ளு, மூயர்சினக் குடம்பைக் குரல் தோன்றினவே'' 
(புறம், ௩௧௭) என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க, இயைபில்லாத என் 
பால் அன்பு செய்தான் என்றம்குத் “தன்கடைத் தோன்றிற்றுமிலனே”! 
என்றும், “அருளி!” யென்றும் கூறினர். சாவிரியிற் பிரிக்தோடும் 
அரிசிலாறு அம்பர்க்கருகிலோடுகின்றகாகலின், அதனைக் காவிரி 
யென்றார். சோழநாட்டின் அம்பர்ப் பகுதி நோக்கி ஆறு ஓடிவருத 
லின், அது தாழ்க் இருக்கும் பான்மை குறித்து “*தாழ்நீர்ப் படப்பை” 
பெனப்பட்டது. புல்லியென்பவன் களவர் கோமான் என்றும், 
வேங்கடமலை அவற்கு உரித்ஜதென்றும் சான்றோர். பலரும் கூறுப. 
தோன்ற, இயம்ப, வாழ்த்தித் தோன்றிற்றுமிலன்; கேட்டு அருளி, 
வேண்டி, களைர்து, உடஇக் களைச்தோன், கஇழ3வோன்; கஇழவோனாகிய 

அ௮ருவர்தை, உறையினும் பல வாழியர் எனக் கூட்டி வினைமுடிவு செய்க, 

விக்கம் : வாழ்த்தியலை ':அலங்குகதிர்!'* (புறம், ௩.௭௫) என்ற 
பாட்டுரை விளக்கப்பகுடியிற் கூறினும். அம்பர்கிழான் அருவர்தை 
யின் கொடைகலத்தை மூரற்கண்ணோதகி அவனை வாழ்த்தும் வாழ்த் 
துரையினப் பின்னர்க் கூறியுள்ளார். “யான் வறனுற்று வருவதை 
யான் உரையாமே முன்னறுக் தழைத்து, யான் வறுமையின் நீங்குதலை 
அவன் தானே விரும்பிப் புத்சாடை. யுடுப்பித்துப் பசி களைந்தான்," 
என்பது அருவர்தையின் எீறர்க கொடைகலத்தை விளக்கிகிற்கிறது. 
மாற்றுடை யின்மையின் அாரக்கேறி மட்கிக் இழிந்து குறைம்இருந்த 
பீறல் உடை யென்றற்கு :*நிலந்தினக் குறைந்து சிதாஅர்! என்றார்.
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காவிரியிற் பிரிந்து வருதலின், அம்பர் அருகே யோடிவரும் | அரிசிலாம் 

றைக் காவிரி யென்றார். கல்லாடனார் திருவேங்கட நாட்டுக்குரியவ 

ராதலின், காவிரி மணலினும் பலவென்னா து, வேங்கடமலையிற் பெய்த 

மழைத்துளியினும் பல GIT ps என வாழ்த்துவாராயினர். ஒருவன் 

துன்னாட்டினினறும் நீங்கி நெடிது செல்லச் செல்ல, அவன் 9 pbs 

நாட்டுத்தொடர்பு அவனை யதியாதெ பிணித்து நிற்குமென அறிக. 

இதனை ஆங்கில காட்டுக் சவிசளிடையே பரக்கக் காணலாம். 

௩.௮௬. சோழன் ருளரற்றந்துந் நூஷ்ரிய கிலனீவளவன் 

சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவள வனுல் பெரிதும் 

ஆதரவு செய்யப் பெற்றவர் ஆரியர் கோர் கிழாரரவர், ஒருகால் 

சான்றோரிடை வெள்ளி மீனினது மிலைபற்றி யோடு Suse Pg/Ps gS Ble 

வெள்ளிமீன் தெற்கின் காட்டிற்கு வறனுண்பாமூமி? மல்கு யர்கள் 

உணவின்றி வாடும் ore UG) DNL TO Peel ர்க் கோவூர் 

ஜார் புமக்ருக் குளமுற்றத்துத் BH சோழன் இள்ளிவளவன் 

செய்த உசவிகளை விரிய Toss aT FH wth Hagen பொருந 

ரென்றும், அவன்  இமற்னு வேண்டியவற்றைக் குறிப்பானுணர்ந்து 

உதவுவன் என்றும், அதுனல்சான் வெள்ளியது நிலையைப் பொருளாகக் 

கருதுவதில்லையென்றும். இப்பாட்டால் உரைத்தார். இதன்கண் 

தொடக்கத்தில் சோழனது கொடைகலமும் பின்பு நாட்டின் நலமும் 

அழகுறக் கூறப்பட்டுள்ளன. 

நெடகீர நிறைஃயத்துப் 

படுமாரித் துனிபோல 

கெய்துள்ளிய வறைமுகக்கவும் 

சூடு கிழித்த வாடுன் மிசையவும் 

௫. நஊன் கொண்ட வெண்மண்டை 

அன்பயத்தான் முற்றழிப்பவும் 

ெய்துண்ட வியாப்பல்ல 3 

செய்தொழிலால் வியர் பறியாமை 

ஈத்ததோ னெரந்தை Wome Ba தாக 

௧௦ வயபீல, கெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் 
ர ரத் se . ட பக 

LI GBS UGK OTL LGB cars CT DI 

பற்மே, புல்லிரு (து பல்லா நீரான் 

வில்விருக்த வெங்குறும்பின் று 

சடலே, காறக்த கலனெண் ஸூவோர் 

கட காறை புன்னைச் கனை யலைக்குந்து 

கழியே, சிறு வள் ஞரப்பின் கொள்ளை சா ற்றி J 
பெருங்க னன்னாட் டூமணொலிக் குந்து 

அன்னநன் னாட்டுப் பொருகம் யாமே
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பொராஅப் பொருகரேம் 

௨௦ குணதிசை சின்று குடமுதற் செலினும் 

குடதிசை நின்று குணமுதற் செலினும் 

வடதிலச் நின்று தென்வயிர் செலினும் 

தென்றிசை நின்று குறுகாது நீடினும் 
யாண்டு நிற்க வெள்ளியாம் 

௨௫ வேண்டிய அுணர்ந்தோன் முள்வா ஹியவே, 

திணையும் துறைய மலை. போழன் குளழற்றத்துத் நுந்ரிய கிள்ளிவளவளைக் 
கோஞர்கிரார் பாடியது. 

உடை? நெடநீர கிறைகயத்து மிக்க நீர்நிறைக்கு நீர்கிலை 

மின்னண் ; படுமாரித் துவிபோல - வீழி மழைத்துமிபோல 5 

கெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும் - நகெயயினது துளியையுடைய 

வாய் வறுக்கப்பட்ட வறுவல்கலா முகந்துண்ணவும்; சூடுகிழி த்து 
ar@ar மிரையவம - ரூட்டுக்கோலாற். இழித்துச் சுடப்பட்ட 
வள த் இன்னவும) ஊன்கொண்ட வெண்மண்டை = ஊனைப் 

பெயதுவைதக்த வெளலிய மண்டையானது; ஆன்பயதக்தான 
முற்றழிப்பவும் - ஆவின்பால் நிறைந்து வழியவும் ; வெய்துண்ட 

வியாப்பல்லது - உண்பனவரற்றைச் FFF AOE வியாகு கலை 
யன்றி; ரெய்தொழிலாலா வியர்ப்பநியமை - கோழில் செய்து 

மெய் ane வியாவை கொளளாவண்ணம் ; இசை கனதூாக 

ஈதிதோன் - உலலை நிலைபெறும் புகழ தனக்கேயுரிய காமாறு 

கொடுக்கான் ; எ - எங்கவா. தலைவன ) வயல் - கெல் வயல்; 

நெல்லின் வேலி நிடிய கரும்பின் பாழுடு- செல்லுக்கு Gare 
போல நெடிது வளர்ந்து நின்ற கரும்பு ஈடுகட்ட பாத்தியின 
கண் ; பன்மலர் பூ. ததும்பிலாறு - பல்வகைப் பூக்கள் நிறைந் 
இருக்கும் ; புறவு - முல்லைக்காடு ; புல்லறுக்து பல்லாயத்கான் - 
புனமேயும பலவாகிய அணனிரைகளுடனே ; வில இருக்கது வெள் 
A MDI ot DY வீல் வீரர்கள் wre நந்த வெவவிய அரணுடைய 

தீரயிருக்கும்; கடல் - கடல்சார்ந்த. நெய்குற்பகுஇ; கால்குந்து 

கலன் எண்ணுவோர் : காற்றுற் கொணரபபட்ட மாக்கலங்களை 

பெண்ணும் மகவிர் நம்ஞும; கான புன்னைச் சிலை அலைக்குக் து- 

கானற். சோல்யிலுள்ள ipsnestuier Giarsar கடலலையால் 
அலைபபுண்டிருக்கும்)  கழி- கழிசாரம்கு பழு; சிறு வெள் 
ஞபபின் கொள்ளா காற்றி. சிறிய வெண்மையான. உப்பின் 
விலையைச் சொல்லி ; பெருஙால் ஈன்ூட்டு உண் ஒலிக்குந்து- 
பெரிய மலைகள் பொருந்இய கல்ல காடுகட்டுச் கொண்டுசென்று 
விற்கும் உணர் காடி. தழைத்திருச்கும் ;) யாம் அன்ன ஈன் 
ட்டுப் போருகம் - யாங்கள் அ௮.க்துகைய நல்ல காட்டுப் பொருக
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ராவோம் ) பொராஅ௮ப் பொருகரேம் - பொருகருள்ளும் யாவகள் 

போருடற்றும் பொருஈரல்லேம் ; குணதிசை நின்று குடமுகுற் 

செலினும் குடதிசை கின்றுகுணமுகுற் செலினும்-8ழ் த்திசையி 

னின்று மேற்றிசைக்கும் மேற்றிசையினின்று எழ். த. இசைக்கும் 

சென்றாலும்; வடஇசை கின்றுதென்வயிற் செலினும் - வடக்கி 

லிருந்து தெற்கேகு மாயினும்; தென்றிசை கின்று குறுகாது 

நீடினும் - தெற்கிற் சின்னாள் இராது பன்னாள் நெடிது கிற்குமா 

யினும் ; வெள்ளி யாண்டும் கிற்க - வெள்ளியாகிய மீன் எங்கு 

நிற்பினும் நிற்க) யாம் வேண்டிய துணாக்? கான் தாள் வாழிய - 

யாம் வேண்டுவனவறறை எம் குறிப்புக்கண் டுணாந்து அவ்வள 

வும் நல்குவோனாகிய வளவனுடைய காள் வாழ்க; எ-று. 

செ௫கீர், ஆழமான நீர், நிறைகயத்தில் மழை பெய்யுங்கால் நீர்த் 

துனி துள்ளித் துனிப்பது போலக் காய்ச்சிய நெய்யில் வறுவல்களைப் 

பொரிக்குமிடத்து அது துள்ளித் துளிக்குமாதலின் அதைச் செய்யும் 

வறுவலை நெய் துள்ளிய வறை”! யென்றார். கெய்யில் வறுத்த வறை 

யின்கண் நெய்த்துளிகள் நிறைந்திருப்பது பற்றி இவ்வாறு கூறின 

ரெனினும் அமையும், வறுக்கப்படுவது MUEND; அறுக்கப்படுவது அறை 

யென்றாற்போல. வறைகள் கைர்கிறைய மூகர்து உண்ணப்படுவதனணால் 

“மூகக்கவும்!* என்றார்... சூட்டுக் கோலாற் கிழித்துச் சடப்படும் ஊன், 

“சூடுஇழித்து வாடுன்'' எனப்பட்டது. மண்டை, உண்கலம். அது 

கீரம்பி வழியுமளவு ஆன்பால் சொரியப்படுமாறு தோன்ற, “ஆன்பயத் 

தான் முற்றழிப்பவு”? மென்றார், மெப்வருந்த உழையாமல் வேண்டுவன 

பெற்றுண்டறம் கேற்ற பெருஞ்செல்வம் தந்தமை கூறுவார், *வெய் 

துண்ட வியர்ப்பல்லது செய்தொழிலான் வியர்ப்பறியாமை யீத்தோன்”” 

என்றுர். எவார்மேல் புகழ் கிற்குமாகலின்; ஈத்த வளவற்2க Bone 

யுரிய தாயிம்றென்பது “இசை தனதாக! எனப்பட்டது. வயல் பூத் 

ததும்பின்று, புறவு வெங்குறும்பின்று, கடல்புன்னைச்சினை யலைக்குந்து, 

கழி உமண் ஓலிச்குக்து என இயையும், கொள்ளை, விலை. “Nd gs 

வுணவின் கொள்ளை சாற்றி'” (பெரும்பாண். ௬௪) என்புழிப்போல: 

Qurast போர்செய்யும் மறவர்ச்கும் போர்க்கள ஏர்க்களங்களைப் 

பாடும் பொருரர்க்கும் பொதுப்பெயராகலின் போர் செய்யும் பொருகரி 
னீக்குதற்கு “பொரும் யாம்?” எனறவர், “பொராஅப் பொரும்” 
என்றுர். வெள்ளி கிற்றல் குரிய சிலை களெல்லாம் சொன்னவர், “*யாண் 

டும் கி.ற்க'” என்று மறுபடியும் சொன்னது யாப்புறவு குறித்து நின்றது. 
தாம் வளவனது தாணிழல் வாழும் செம்மாப்புத் ரோனற இங்ஙனம் 
கூறியவர், அதனை ஈல்கும் அவன தாளை “*தாள் வாதீய'* என வ௱ழ்த்தி 

னூர். முகக்கவும் மிசையவும் முற்றழிப்பவும்,.வியர்்ப்பமியாமை இசை 
தன் தாக சஈத்தோன்; எந்தை; வயல் பூத்ததும்பின்று, ச யலைக்குந்து, 

வெங்குநும்பின்று, உமணொலிக்குர்து; ௮னன நன்னுட்டுப் பொருகம் 
யாம்; பொராஅப் பொருக3ரம் , செலினும், நீடினும், யாண்டும் கிற்கு, 
உணர்க்தோன் தாள் வாழிய எனக் கூட்டி வினை முடிவு செய்க. 

விளக்கம் ண: சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனு 
டைய கொடையை யெடுத்தோதி வாழ்த்தலுற்ற கோவூர்கிழார், 
கொடைவளத்தைச் கொடை. யெதிர்ச்தோர்பால் உளதாகிய பயனால் 
உரைக்கும் புலமைத் துறையை மேற்கொண்டு, “வெய்துண்ட அியர்மப்



மூலமும் உரையும் Fae 

ude g, செய்தொழிலான் வியரப்பறியாமை,ஈத்தோன்'' என்று உரைப் 
பது ones Danese sm கொடையினை யேற்றோர்க்கு இது விளை 
லாக, ௮க்கொடையினால் வளவற்கு உளதாகிய பயன் இதுவென்பார், 
“இசை தனதாக”? என்றார். வயல் பூத்ததும்பின் ஹென்ற தனால் மருதவள 
மும், புறவு வெங்குறும்பின்று என் றதனால் முல்லை வளமும், கடல் பின் 

னைச் கனையலைக்குந்து என்றதனால் நெய்தல் வளமும், கழிபெருங்கல் 
ஈன்னாட்டு உமணொலிக்குந்து என்றதனால் குறிஞ்சி வளமும் இணை 
மயக்கமும் கூறினாராயிற்று, காட்டின் கலங்காணுமிடத்துப்பாலை சிறந்த 
தன்மையின் கானிலமே எடுத்து மொழிதல் மரபு, ஆசிரியர் தொல் 
காப்பியரும் “முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தலெனச்'”(அகத்திணை: இ). 
சொல்லிய முறை காண்க. புறவு கூறுமிடத்து, “*வில்லிருந்த வெங் 
குறும்பின்'' ஜென்றதனால் பாலையும் ஓராற்றால் கூறப்பட்டதெனக் 
கோடலுமொன்று, “பொருகம் யாம்'' எனப் பொதுப்படக் கூறினமை 
யின், பொதுறிக்கிச் சிறப்பிப்பார் “பொராஅ௮ப் பொருகரேம்'' என்றார். 

வேண்டியது குறிப்பான் உணர்ந்து நல்கும் வளவன்பால் இரத்தலும் 
“ஓர் ஏர் உடைத்'' (குறள். ௧௦௫௩ ) தாதலால், அச் சிறப்பால் (யாண்டு 
நிற்க வெள்வி'' எனப் பெருமிதம்படப் பேசுகின்றார். 

௩௨௮௭. 0சரமான் சிக்கற்பள்ளிழ் தூஞ்சிய செல்லக் கடுங்கோ 
வாழியாதன் 

சோழகாட்டில் ரிக்கலென்னு மோரூர் இருப்பதுபோலப் பாண்ட, 
சாட்டிலும் ஓர் ஊர் உளது, பாண்டி நாட்டுச் சிக்கற்பள்ளியிற் செல் 
வு் கடுங்கோ வாழியாதன் துஞ்சியதுபற்றி அவன் சிக்கற்பள்ளித் துஞ் 
சிய செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதன் எனப்படுவா னாயினன். பதிற்றுப் 
பத்தினுள் ஏழாம்பத்தாற் பாடப்பெற்ற செல்வக்கடுங்கோ வாழியாத 
னும் 2க்கற்பள்ளித் துஞ்சிய வாழியாகனும் ஒருவரேயாவர். செல்வக் 
கடுங்கோ வாழீயாதன சிக்கற்பள்ளிக்கன நுஞ்ிியபின் இப்புறப்பாட் 
டுத் தொருக்கப்பட்டமையின், சொருத்3ிரார் இவ்வாறு ஞூறித்துள்ளன 
ரென ௮௧. பறம்புமலைக் முரியனன வேள்பாரி Wink gir aout 
இச்செல்வக் கடுங்கோ வாழிய, ஈத்த இரங்கான் ஈத்தொறு ம௫ 
ஜான், ஈத்தொறு மாவள்ளியன்'” என்று சான்றொர் கூறக்கேட்டு வாழி 
யாதனைச் ரென்று கண்டார். செரமான ஈகையினும் பொய்யாத வாய் 
மையும் புறஞ்சொழ் கேளாத ஒண்மையும் உடையவன். வயிரியர் apg 
லாயிஞர்க்குப் பெரும் பொருள் ஈல்ருபவன். அவனுடைய போர்வள் 
மையும் கைவண்மையும் அவனுடைய திழுவோலக்கத்டுலிருக் து கண்ட 
கபிலர், அவை, ! பார்ப்பார்ஃ கல்லது பணிபறி யலை3ய, பணியா வுள் 
ளமோ டணிவரக் கெ;8இ, ௩ட்டோர்க் கல்லது கண்ணஞ் சலையே, 
வணங்கு /லை பொருதறின் மணங்கம ழகல, மகளிர்க் கல்லது மலர்ப் 
பறி யலை3ய. நிலற்நிறம் பெயருங் காலை யாயினும், களர்௪ சொன்னீ 
பொய்ப்பறி யலையே''(பதிற், ஈ௩)எனவும், “தொலையாக் கொள்கைச் 
சுற்றஞ் சுற்ற, வேள்வியிற் கடவு எருத்ழினை, கேள்வியின் உயர்.நிலை 
யுலகம் தைய ரின்புறுத்தினை, வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்மை, 
இளந்நுணைப் புரல்வரின் முதியாப் பேணித், சொல்கட mss 
வெல்போ ரண்ணல்”' (பதிம். ௭௦) எனவும் பாராட்டினார். ஒரு முற்று 
கையில் இரு பெருவேர்தரை வென்ற அவனது ஆண்மையும் போர் 
செய ஆற்றாது அடிபணியும் பகைவர்பால் அருள் செய்யும் ஊராண்மை 
யும் கபிலரார் சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. இவன் மனைவியார் கடவுளும்



Peo. புறநானூறு 

தன் ஏவல் செய்யுமாறு செய்யும் கற்பினையுடையர். “பெண்மைசான்று 
பெருமட நிலைஇக், கற்பிறைகொண்ட கமழுஞ் சுடர் நுகம் புரையோள் 
(பதிற்.௭௦) என்று கபிலர் அவரைப் பாராட்டுஇன்றார்.  இவர்க்குச் 
சேரமான் **சிறுபுறமென நாறாயிரங் காணங்கொடுத்து, நன்றாவென் 
அங் குன்றேறி நின்று தன் கண்ணிற் கண்ட நாடெல்லாம் காட்டிக் 
கொடுத்தான்'' என்று ஏழாம் பத்தின் பதிகம் கூறுகிறது. இவ்வண்ணம் 
கபிலரைச் சிறப்பித்த செல்வக் கடுங்கோ இப் புறப்பாட்டைப் 
பாடிய குன்றுகட் பாலியாதன் என்னும் சான்றோரையும் ஆதரிதீதுள் 
ளான். இச்சான்றோரது இயற்பெயர்.ஆதன் என்றும், ஊர் குன்றுகட் 
பாலி டென்றும் அறிக. குன்றின்கட் பாலியாதனணார் என்பது இவரது 
பெயர்; இது சாளடைவில் குூன்றுகட் பாலியாதனாரெனச் சுருங்கிப் 
பின் குண்டுகட் பாலியா நர் எனத் திரிந்து விட்டது. குன்றுகட் பாலி 
யென்பது இப்போது பாலிக்குன்னு என்ற பெயருடன் மலையாளம் 
சில்லாவைச் சேர்ந்த Car PsGar Ou ugHuia (Calicut) aorg. 
ஆதர் சேரகாட்டுப் புலவர் பெருமக்களுள் ஒருவராவர், பொல்வக் 
கோவுக்குரிய ஈன்றா என்னும் குன்று இடைக்காலத்த நணா எனத் 
அிரித்துவிட்டது. அக்ஞுன்றேறி நின்று கபிலர்க்குக் காட்டிக் கொடுத்த 
காட்டுப் பகுஇயில் கபிலக் குிச்சியென்னும் ஊர் இருந்து Big usr 
டைக்கால நிகழ்ச்சிக்குச் சான்று கூறி நிற்கிறது. இதன் விளக் 
கத்தை இவ்வுரைகாரருடைய பண்லடாரணைச் சேரர் என்ற நாலிற் 
காண்க. இனி, இவ்வாதனார் சேரமரன் செல்வக் கடுங்கோவாழியாறு 
ஊனக் காணச்சென்று அவன் பகைவரை வென்று அவர் தந்த திறையை 
ஏற்று இனிதிருர்து தன் ஈண்பர்க்கும் பரிரிலருக்கும் அவற்றை நல்கு 
கலைக் கண்டார். நாமும் அவன் வெள்றிமாண்பை எடுத்துரைத்துப் 
பாடினார். கபிலர் போலப் பெரும்புலவ ரல்லராயினும், இவ் வாதனா 
ரைச் சேரமான் இழித்து கோக்காது தன் பெருமைக் கேற்பத் தகவுற 
நோக்கிக் களிறும் மாவும் நிரையும் பிறவும் கனவென அவர் மருநமாறு 
வழங்கினான். '*சேரமாகளக் காணச் செல்லுமிடத்து வ;மயிடையே 
வேறு சில வேந்தர் எதிர்ப்படின், அவர்க்கு யாம் செல்வக்கடுங்கோ 
வாழியாதனால் புரக்கப்படும் இரவலர் என்னின், அவர்கள் தம். குடை 
யைப் பணித்து அன்புடன் வழறிவிடுவர்'' என்று இதன்சண் அவனது 
ஓனளியினையுயர்த்துக் கூறி, அவன் பொருகையாற்று மணலினும் அதனைச் 
சுற்றியுள்ள வயல்களில் விளையும் கெல்லினும் பல்யாண்டு வாற்வானாக 

என்று வாழ்த்தியுள்ளார். . 
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சுள்ளகடு சண்டன்ன 
வீங்கு ப் புதப்போர்வைத் 
ெெண்கண் மாக்கிணை யியக்கி யென்றும் 

மாறுகொண்டோர் மதிலிடறி 
நிருடிய நறுங்கவுள 

பூம்பொறிப் பணையெருத்தின 

சேுவேறு பரந்தியங்கி 

வேர்துடைமிளை யடல்டரக்குய் 
௧௦ ஏந்து,கோட் டிருர்பிணர்த் தடக்கைத் 

ஜ்




மூலம் உரையும் ௪௧௩... 

திருக்துதொழிற் பலபகடு 

பகைப்புல மன்னர் பணிதிறை தர்தறின் 

ஈகைப்புல வாணர் நல்குர வகற்றி 
மிகப்பொலியர்தன் சேவடியக்தையென் 

கடு றியா னிரைப்பி னனீஈன் றெனாப் 

பலபிற வாழ்த்த விருந்தகோர்தங் கோன்...... 
மருவவின்னக ரகன்கடை. கத்தத் 

இருந்துகழற் சேவடி குறுகல் வேண்டி 
வென் றிரங்கும் விறன் மரசினோன் 

௨௦ என்சிறுமையி னிநிக் து.3சக்கான் 

கன்பெருமையின் றஃவுமோக்கிக் 
குன்றுறழ்ச்த களனிரெென்கோ 

கொய்யுளைய மாவென்கோ 

மன்றுநிறையு நிரையென்கோ 
௨௫ மனைக்களமரொடு களமென்கோ 

ஆங்கவை, கனவென மருள வல்லே ஈனவின் 
நல்கி யோனே ஈசைசா றோன்றல் 
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன் 

பிணர்பருப் பியானைச் செருமிகு Gos oir ape. 

௩௦ செல்வக் கடுங்கோ வாமி யாதன் 
என்னாத் தெவ்வ ௬பர்குடை பணித்தவண் 

விடுவர் மாதோ மெடிதே நில்லாப் 
புல்லிலை வஞ்*ீப் புறமஇி லலைக்கும் 

கல்லென் பொருநை மணலினு மாங்கட் 
௩௫ பல்லூர் சுற்றிய கழனி 

எல்லாம் விய மெல்லினும் பலவே, 

திணையும் நுறையு மலை. சேரமான் ரிக்கற்பள்லித் நுத்சிய செல்லக் கடுங்கோ 
வாழியாநளைக் நுள்றுகட்பாலியாதஜர் பாடியறு. 

உரை : வள்ளுு வயலாமை - கூரிய ககங்களையுடைய 
CWO. FH வாழும் யாமையினது; வெள்ளகடு கண்டன்ன - 
வெண்மையான வுயிற்றைஈ கண்டாற் போன்ற; விங்கு MAG 
புதுப் போர்வை - பெரிதாய் வலித்துக் கட்டப்பட்ட பு. இய 
கோல் போர்க்கு; செண்கண் மாக்க இயக்கி - தெளிக்க 
கண்ணையுடைய பெரிய தடாரிப் பழையை பறைந்து; என்றும் 
மாறுகொண்டோர் மதில் இடறி - ஏப்போதும் பகைவருடைய



௪௧௪ புறகானூறு 

மதில்களைத் தகர்த்து; கீறாடிய நறுங்கவுள - நீறு படிந்து நறிய 

கபோல ச்தையுடைய/; பூம்பொறிப் பணையெருக்தின - பூவேலை 

செய்யப்பட்ட  பட்டமணிந்த பருத்த கழுத்தை யுடையவாய்; 

வேறுவேறு பரந்தியங்கி - வேறுவேறாகப் பரந்து சென்று) 

வேந்துடை மிளை அயல் பரக்கும்-வேம் கர்களுடைய காவற்காம் 

ஒன் gue bog பரவி யுலவும்; ஏந்துகோட்டு இரும்பிணாதி 

குடக்கை -உயர்ந்து கோடுகளையும் பெரிய சருச்சரை பொருந 

இய பெரிய கையையுமுடையவாய், இருக்துதொழில் பல பகடு - 

இருக்குய தொழில் செய்யவல்ல பலவாகிய யானை களையுடைய 

பகைப்புல மன்னர் பணிதிறை தந்து - பகைகாட்டு வேந்தர் 

பணிந்து தரற்குரிய இறையைத் சுந்து: கின் ஈகைப்புல வாணா 

நல்குர வகற்றி - நினக்கு இன்பச்சுவை தல்கும் அ௮திவினராகிய 

இரவலர் ஈண்பர் முகுலியயசாது வறுமையைப் போக்கி, மிகப 

பொலியர் தன் சேவடி. - மிகவும விளங்குக அவன் இருவடி ) 

என்று; யான் இசைப்பின் ஈனி ஈன்று எனா-பான் பாடுவே 

னாயின் மிகவும் ஈன்றென்று; பல பிற வாழ,கி,த இருக்கார் - பல 

வாலிய பிற இயல்புகளைக் சொல்லி வாழ் கதக் கேட்டு LWA ips Baye 

தோர்க்கு; கோன் - தலைமைதாங்கும் வேக்தணன், மருவ இண்ககர் 

அகன் கடை தீ.குலை - கெருங்குதற்கினிய பெருமையின் அகன்ற 

முற்றத்திடத்து; இருந்துகழற் சேவடி குறுகல் வேண்டி, - இருந் 
இய கழலணிந்த சேவடியை வக்குடையுமாறு) வன் நிரங்கும் 

விறல் மூரசினோன் - போர்க்கள தீதில் பகைவரை வென்றது முழக் 

கும் விறல்படை,க்.த முரசினையுடையவன்) என் சிறுமையின் 

இழிந்து நோக்கான்-என் சிறுமை ஈண்டும் இகழ்க்து கோக்காது; 

குன் பெருமையின் தகவு கோக்க - தன் பெருமையும் தகுதியும் 
கோக்) குன்றுறழ்க்கு களிறு - மல்போன்ற களிறுகளும்) 

கொய்யுளையமா - கொயயப்பட்ட தலையாட்டமணிர்க குதிரை 
களும்; மன்று நிறையும் நிரை - மன்றிடம் கிறைந்த ஆனிரை 
களம; மனைக்களமரொடு களம் - மனைக்கண் இருந்து பணிபுரி 
யம களமரும் நெற்போர்க்களங்களுமாகிய) அவை - அவற்றை, 
வல்லே - விரைவாக; கனவன மருள கனவின் கல்கியோன் - 
சனவென்று மயங்குமானு கனவின்சண் நல்கினான். நசைசால் 

கோன்றல் - அன்பு நிறைந்த தலைவன்; பூழியர் பெருமகன் - 

பூறிகாட்டாரக்குப் பெருக் தலைவனாயவன்); பிணர் மருபபு யானை - 
சருச்சரை பொருந்திய கையும் கோடுமூடைய யானைகள் செய் 

யும்; செருமிகு நோன்றாள் - போரில் மேம்பட்ட வலிய தாகா 
யுடைய; செல்வக் கடுங்கோ வாழியா கன்.) என்னா - என்று 

தன் பெயர் கடறிய அளவில்; தெவ்வர் உயர்குடை பணித்து - 

பசைவர் தம்முடைய உயர்க்க கொழ்றக்குடையைத் அாழ்த்தி 
ச அ இவண் வி2வ7-நெடிது காழ்ச்சாமல்



ஹேலமும் உரையும் FoR 

காம் செய்தற்குரிய சிறப்புக்ககச் செய்து இவண் வரவிடுவ ராக 
லால்; புல்லிலை வனு9ிப் புறமதல் அலைகளும் - இல்யில்லா க வளூசி 

7 -வஞுகிமாககரின் மதிற்புறகை யலைக்கும்; கல்லென் 

பொருகை மணலினும் - கல்லென்னும் ஓசையையுடைய ஆன் 

பொருகையாற்று மணலினும்) ஆங்கண் - அவவிட கத; பல்லூர் 

சுற்றிய கழனி யெல்லாம் விகாயும் கெல்லினும் பல ஷி வாழி - 
பலவாகிய வூர்களை£ச் சூழவுள்ள வயல்களெல்லாவற்றினும் விர 
யும் கெல்லினும் பலவாயெ வுதிகள் வாழ்வானாக; எ று. 

இணை இயக்கி, தந்து, அகற்றில் பொலவியா்தன் சேவடி என்று 
இசைப்பின் ஈனிகன்று எனா, வாழ்த்த இருந்தோர் தங்கோள், குறுகல் 
வேண்டி, இரங்கும், முரசி3னோன்; நோக்கான் நல்கியேரண் தோன்றல், 
பெருமகன், செல்வக்கடுக்கோ வாழியாதன் என்னாத் கெவ்வர் குடை 
பணித்து, நில்லாது விரவராதலின், மணலினும் கெல்லினும் பல வூழி 
வாழி என்று கூட்டி வினை முடிவு கெப்க. 

ஆமையின் வெள்ளகடு பொல்வ து கணைப்பறை யென்பதை “அமை 
கம்புள் இயக விரிபிணிந் கெண்கட் இணையிற் பிறழும்! (அகம், 
உட) என்று பிறரும் கூறுழல் காண்க. நாற்றிசையும் பரர்து சென்று 
STU DET MLW S GO, வேறு வேறு பரர்தியங்கி வேர்துடை 
மிளையயல் பரக்கும்" என்றார். இருந்து தொழிற் பகடென்றது, தாம் 
செய்தற்குரிய விரரபலவும் ஈன்கு பயின்றிருப்பது விளக்இ சின்றுது. 
பகடாகிய றையென இயையும். பகைப்புல வேக்தர் பணிர்து ஈண்ப 
சாயினமை ரோன்றத் நிறை பகர்ர்ததோடு அமைய து, சேரமா 
னுடைய ஈகைப்புலவாணர்க்கு நல்குரவு இர வழங்குவதும் சேரமான் 
புகழை அவர் பரடக்கேட்டிருந்து மட௫ழ்வதும் செய்வரென்பதாம். நகைப்புலவாணார், அறிவுக்கு இனபச்சுவை நல்காம் புலவர், பாணர், கூதிநர் மாருலரயினார், மருவுவரர்க்குச் சீர்த்த வணவும் உடையும் தந்து சிறப்பி் நவின் “மருவ வின்னகர்''என்றார். பெரிய தப்புகராயினும் தன் கழல் பணிர்து திறைகருவ3ரல் தாண் பேரருஞுடையனாமென்பதைக் 
குறித்துத் தெரிவித்தலின், ‘Oscar Drags af msirapre” என்றார். ஏழ் போர் அறுமை நோக்காது ஈவோர் தம் தகுதி நோக்கிக் கொடுப்பது மரபு... என்2கா, ஆங்கு? அசைகிலை, பிணரீ மருப்பு என்புமி, பிணா் 
ஆகுபெயராய்க் கைமேனின்றது. மணக்களமர், மணயிடத்தே சோறும் கூறையும் பெற்றுப் பணிபுரியும் உழவர். செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதன் பெயாகூறக் கேட்ட அளவில பகைவேந்தர். அஞ்சி நெடிது ஜாழ்த்தாது பெயர் கூறினார்க்கு வேண்டுவன நல்.இ வழிவிடுவ ரென அவனது ஒளியின் இயல்பு கூறுவார், “என்னாத் தெவ்வர் உயா் குடை பணித்திவண் விடுவர் மாதோ நெடிதே என்றுர். புல்லிலை யென்புமி. புன்மை இன்மை குறித்து கின்றது; இது UGS Alot bat Ew வெளிப்படை. வஞ்ிரகர்க் சண்மையி லாகும் பொருகை ஆன் பொருநை யெனப்படும். கருவர்க் கல்வெட்டும், (A. R. No. 166 of 1936-7) ௮ தண வஞ்சி ஈகென்றும், அமராவதியை ஆன்பொருக்தமென்றும் குறிக் கின௰ன. *:மண்ணாள் வேந்தே மின் வாணாட்கள், கண்ணான் பொருநை 
மணலினுஞ் சிறக்க'' (லெப். ௨௮ : ௧௨௫-௬), என அடிகளும் உரைப் பது காண்க. எனவே சேர நாட்டுவஞ்ச கண்பொருகைக் கரையிலும் கொங்கு காட்டுக் கருவூராகிய வஞ்சி ஆன்பொருகைக் கரையிலும் இருப்



௪௧௭ புறநானூறு 

பனவென் வேறுபடுத்தறியவேண்டுவனவாம். சேரகாடுகேரளமாடாய்ச் 

செந்தமிழ் மொழியும் நாட்டு மக்களுடைய பண்பாடுகள் பலவும் 

இரிந்து வேறுபட்ட இடைக்காலத்துச் சேரகாட்டு வஞ்சியும் ரண் 

பொருகையும் பெயருருத் தெரியாது மறைந்தன. இடைக் ETO SGM CHE 

கருவுரையே சேரகாட்டு வஞ்சியாபெனப் பிறழ வுணர்ச்ரனர்... இது 

பற்றிய ஆராய்ச்ிக் குறிப்பைப் “புறாரனூற்றுச் ரொற்பொழிவுகள்”” 

என்ற நூலிற் (பச். ௩௪௫) காண்க. 

விளக்கம் 2 செல்றக். கடுங்கோவாரியாதன் கொடைவழர்ரும் 

தலைவர் பலர்க்குத் தலைவன் என்பதும், அவனைக் இணைப்பெ நரன 

பாடிச் சென்றபோது அவன் பொருகனது சிறுமை நோக்காது இனிது 

வரவேற்றதும், கொடைபல புரிந்ததும் அவனது ஒளியின் சிறப்பும் 

கூறிப் பொருகை மணலினும், நெல்லினும் பல மி வாழியென்பதும் 

பாலி ஆதஸர் இப்பாட்டின்கட் கூறுவன வாகும். இவற்றுள் முற்றத்3க 

நின்று இணைப்பொருகனது செயலை முதற்கண்ணோிப் பின்னர்ச் 

சேரமானுடைய வென்றி நலத்தை விரிதீதோதுகின்றார். தான் சேர 

மானைப் பாடவரறாம்போது தன் இணைப்பறைக்குப் புதுப்போர்வை 

யணிந்து செம்மையுற வக்ததாக வுரைத்துச் செரமான் பகலைப்புலத்துத் 

தஇிறையாகக் கொண்ட. யானைகளின் சிறப்பை *மாறுகொண்மடேோர் 

மதில்இடறி நீருடிய ஈறுங்கவுள'' என்றும், “பூம்பொறிப் பணையெருழ் 

இன”? என்றும் அவை இருக்திய தொழில்புரியும் பயிற்சியுடையவை 

யென்றற்கு, “திருந்து தொழிற் பலபகட'' என்றும் பொருமன் உரைக் 

இன்றான். அக்காலை அவன் வேந்தம்ர முன்னிலைப்படுத்த வேக்?த, 

நினக்கு நின் பகைப்புலமன்னர் நல்கும் நிறைப்பொருளைத் தந்து 

பொருகர், பாணர், கூத்தர் முதலிய **ககைப்புலவாணர் நல்குரவகற்றி 

மிசப் பொலியர்தன் சேவடி. என்று வாழ்த்தின். அர்கிலையில் ஆங் 

இருந்த சான்றோர் பலரும் அவன்செயலை ஈநனிஈன்றென வியந்து அக் 

இணைவனை யூக்கனராக, அவண் இவையோல்வன பிறவும் எடுத்$தரதி 

னன். அச்சான்றோர். பலரும் அவையனைத்தும் செவியும் கெஞ்சும் 

குளிர இனிஇிருந்து கேட்டனர் என்பான், “ஈனிஈன்றெனாப் பலபிற 

வாஜ்த்த இருந்தோர்” என்று இசைக்கின்றான். பின்பு அச்சான் றோர் 

சென்று சேரமானுக்குரைப்ப, அவன் கணைப்பொருகளைத் தன்பால் 

வருவித்து, அருளொழுக நோக்கிச் சிறப்பித்த செயலை, “*என் சிறுமை 

யின் இழித்துநோக்கான், தன் பெருமைய்ன் தகவு கோக்இ!? களிறும் 

மாவும் நிரையும் பிறவும் ஈல்கனன் என்று கூறுஇன்றான்.  இறித்து 

நோச்சற்குரிய சிறுமை என்பரல் இருப்பவும், தன்தகுதி கோக்குற் 

குரிய பெருமையுடையஞதலால் அவன் அது செய்ப ce) 

மனன்? என்றான். “விழையர வுள்ளம் விழையு மாயினும்,” என்றும், 

“டகட்டவை தோட்டியாக மீட்டாங்த அறனும் பொருளும் வரரமை 
நாடித் தற்றகவுடைமை நோக்கி மற்றதன், பின்னகைம்?ம முன்னியது 

முடித்தல். அனைய பெரியோ ரொழுக்கம்'' (அகம். ௨௮௬) என ஆரியர் 

ஓரம்போகியார் உரைப்பதனல், பெருமை தன்தகவு நோக்கற்கேது 

வாதல் காண்க, பூழிகாட்டுக்கும் உரியன் என்பது தோன்ற, “பூழியர் 

பெருமகன்'' என்றார். இவ்வாறு பரிசில் பெற்றுச் செல்லுங்கால் பகை 
at எஇருற்று வசளைத்துக்கொள்வாராயின், அவர்க்குச் செல்வக் 
கடுங்கோ வாழியாதன் செய்த இறப்பு இஃது என்றால், அவர்கள் தமது 
வணக்கத்தின் அறிருறியாகத் தம் குடையைப் பணித்துப் பரிசிலரை 
இனிதுசெல்ல விடுவரென்பது.



லமும உரையும் 

௩9.8. சிறுகுடி, கிழான் பண்ணன் 

சிறுகுடிகிமான் பண்ண இப் பாட்டால் ஆசிரியா் மதுரை 
அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார் என்னும் சான்றோர் பாராட்டிப் 
பாடியுள்ளார். பண்ணனது கிறுகுடி. சோழகாட்டில் திருவீழிமிழலைக்கு 
அண்மையில் மி.நஞான சம்பந்தரால் தேவாரம் பாடப்பெற்ற வூராகும். 
இப் பண்ணை சோழன் குளமூற்றத்துர் துஞ்சிப கிள்ளி வளவனும் 
கோவூர் இழாரும் பாடியுள்ளனர். முடிவேர்துறை கள்ளி வளவனே 
வியந்துபாடும்பாராட்டுப் பெற்றவன் இப்பண்ணன் எனின், இவனுக்கு 
அக்காலத்தில் தமிழகத் ிலிருந்கு ஈன்மமிப்பு மிகப்பெரிதாம். இள்ளி 
வளவம்ர ஓநகாற் பாடிப் போந்த கோவூர் இழார் அவனால் பெரிதும் 
விரும்பப் பெற்ற பண்ணன் அிறுகுடியில் உள்ள பாதிரிமரத்தின் 
மணத்தை வீய$து, '“கைவள் வீகைப் பண்ணன் சிறுகுடிப் பாஇரி கம 
மோதி யொண்ணுரல் இன்னகை விறலி!” (புறம். ௭௦) என ச்சொல்வி 
அவ்வளவனை மடழ்வித்தார். முூடிவேச்கனும் சானறோரும் பாராட்டும் 
சிறப்புடைய பண்ணசீள ஆலியா மள்ளனார் இப்பாட்டின்கண் படுவா 
சாய், இவனை யான் நர3டாறும் பாடேனயின் நன்றி கொள்றேனென் 
னும் குற்மம் பற்றி என் பெநஞ்சற் மத் ராரைப் பாண்டியன் அருள் 
செய்யரமல் Qian aye srt gO கூறு வதுடன பண்ணன் புலவர்க்கு விளை 
கிலங்களை விைப்பகடுக Jorr jw மல்குவளா என்றும், கணை வலனொருவன் 
பண்ணன்பாம் சென்று ணெ மாட்டுப் பாடிப் பரினாறுக அவனது 
வறுமைக் இன்பம் நீங்குமாறு புன்பால் உள்ள மெல்வஜ்தைத் தந்தான் 
என்றும் குறித்துள்ளார். அளக்கர் ஞாழலார் எனம்பாலது அளக்கர் ஞாழ 
லார் எனவும் காணப்படுகி றத. மள்ளனாரூடைய மச்தையார் அளக்கர் 
ஞாழலார் எனப்படுவது நகோக்இன், அவரொடு சிறக்க நல்லிசைப் புலவ 
ரென்றும், கடலிடும் எல்கர்க்கண் நின்ற ஞாழலை அளக்கர் ஞாழல் என்று 
சிறப்பித்துப் பாடியதுகொண்டு அவர் அளக்கர் ஞாழலாரெனப்பட்டா 
ரென்றும் அறியலரம், மள்ளனரென்பது இவரது இயறபெயர், இவர் 
பாடியனவாக அகத்ில் ஏழும் குறு ராகையில் இரண்டும் நற்றிணை 
யில் மூன்றும் புறத்ழில் ஈது ஓன்றுமாகப் பதின்கான்று பாட்டுக்கள் 
உள்ளன. முல்லைக்காலத்ேேே பார்ப்பனமகளிர் முல்லை மலரைக் தம் 
கூரீதலில் ௮ணிவரென்றும், சலைமகளோருத்தியின் நலத்துக்கு உவமை 
யாக “முருகு புணர்ர் தியன்ற வள்ளி”! யென்றும், கொல்லிமலையை 
“வெல்போர் வானவன் கொல்லி? யென்றும் குறிப்பர், தலைமகன் 
ஒருவன் பொருள்மேர் சென்ற தன் செஞ்சைகேரக்கி, *நாளது செலவும் 
மூப்பினது வரவும், அரிதுபெறு சிறப்பின் காமத் இயற்கையும்”! கனவு 
போலக் கழியும் என்பதும், இவை?போல்வன பிறவும் இவருடைய 
புலமைச் ஈிறப்பை விளக்குவனவாம். இப்பாட்டும் இடையிற் சில 
அடிகள் கிதைம்துள்ளது, 

வெள்ளி தென்புலத் துறைய விளைவயழ் 
பள்ளம் வாடிய பயனில் காலை 
இரும்பறைக் கஇணைமகன் சென்றவன் பெரும்பெயசீ 
சிறுகுி, கிழான் பண்ணம் பொருந்இத் 

சி தன்னிலை யறியுக னாக வம்கிலை 

இடுக்க ணிரியல் போக வுடைய 
புறம்.-11_22



௪௧௮ புறகானூறு 

கொடுத்தோ னெரந்தை கொடைமேர் தோன்றல் 

நுண்ணூற் றடக்கையி னாமருப் பாக 
மெல்லும் வாய்மொழிப் புல்லுடை. விளைகிலம் 

௧௦ பெபரீக்கும் பண்ணற் கேட்டிரவன்........ 

வினைப்பக டேற்ற மெதீஇக் கணைதொடா 

நாடொறும் பாடே. னாயி னானா 
மணிகளெர் முன்றிற் றென்னவன் மருகன் 

பிணிமர அங்கும் பீடுகெழு தானை 

௧௫ அண்ணல் யானை வழுஇ 

சண்மா றலீஇயரென் பெருங்கிளைப் புரவே. 

fir: அது, துறை; இயன்மொழி, சிறுகுடிகிழான் பண்ணனை மதுரை 
அளக்கர்ஞாழலார் மகஜர் மள்ளது* மாடியது. 

உரை : வெள்ளி தென் புலத்துறைய-வெள்ளியாகிய மீன 

தென்றிசையில் கிற்க ) விளைவ பல் பளளம் வாடி.ப பயணில்காலை - 

விஃ வயல்கஷம் நீர் நிலைகளும் வற்றிய பயனில்லாக காலமாகிய 
வறகடத்தில் ; இரும்பறைக கஇணைமகன் சென்றவன் - பெரிய 

பறையாகிய கடாரியை இசைக்கும் பொருகன சென்று ) பெரும் 

பெயர் இிறுகுடிகிழான் பண்ணற பொருக்கி - பெரி.ப புகழை 

யுடைய சிறுகுடிககுரியனாகிய பண்ணனை யடைக்குு குன்நிலை அறி 

யுஈனாக - தனது வறுமை நிலையை யறிவிகீதானாக; அக்கிலை-அப் 
பொழுதே; இடுக்கண் இரியல்போக - ௮வனுற்ற பசித்துனபம் 

நிங்குமாறு ) உடைய கொடுத்ேகோன் - தான் உடைய பொருள் 

களச் கொடுத்தான்; எந்தை - எங்கள் தலைவனும்) கொடை 

மந் தோன்றல் - கொடையால் மேம்பட்ட. கோன்றலுமாகிய 

பண்ணன் ; நுண்ணூல் தடக்கையின் நா மருப்பாக - நுண்ணிய, 
நாற்பொருளே டெரிய கையாகவும் காவே மருப்பாகவம) வெல் 
லும் வாய்மொழிப் புலவர்க்கு. வெல்லுனெற வாய்மொழியாகிய 
களிற்றையுடைய புலவர்கட்கு; புல்லுடை விகநிலம் பெயர்க 
கும் பண்ணன் கேட்டிர் - நெல்லாகிய புல்லையுடைய விளைவயல் 
கை நல்மும் பண்ணனை யான் கடறக் கேட்பீராக;...௮வன் விளைப் 

பகூ ஏற்றம் ஏழீஇக் செகொடா - அவனுடைய உழவுவிளைக் 
குரிய எருதுகளையும் ஏற்றகதையும் யாழிலிட்டிசை த்துக் இணைப். 
பறையைக் கொட்டி) நாடொறும பாடேனாயின் - நாளும் பாடா 
கொழிவேனாயின ; ஆனா மணிகிளச் மூன்றில்-ரீங்காத ஆராய்௪௪ 
மணி கட்டியிருக்கும் முனறிலையுடைய) தென்னவன் மருகன் - 
பாண்டியன் வழித்? தான்றலான; பிணி முரசு இரங்கும் பீடு 
கெழு தானை - வாராற் கட்டப்பட்ட முரசு முழங்கும் பெருமை
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பொருந்திய தானையையுடைய ;) ௮ண்ணல் யானை வழுஇ- தலைமை 

பொருந்திய யானைப் படையாற் இறந்தவழுஇ ); என் பெருங் 

இகாபபுரவு கண்மாறலீயர்- என் பெரிய சுற்றத்தாரைப் புரத 
குற்கு வேண்டும் அருளைச் செய்யாகொழிவானாக; எ-று, 

ஊிளைவயல் பபன்தாராது கெடுதற்குப் பள்ளங்கள் நீர்வற்றுதலா 
தலின், “விளைவயற் பள்ளம் வாடிய பபனில்காலை'' என்றார். இணைப் 
பொருகளேக் இணைமதன் என்ப. பெரும்பெபர்ப் பண்ணன் என இயை 

யம், பெயரென்றது ஈண்டுப் புகழ்மேனின்றது. கணைமகன் தன் 
வறுமையைக் குறிப்பால் உணர்த்டுயஅப்பொழுதெிறிதும் தாழ்க்காது 
தான் உடைபவற்றைவழங்களமை தோன்றி “அச்சிலை! யெனப்பட்டது. 
:அர்கிலையே கெட்டான் எனப்படுதனன்று'' (குறள். ௩௱௭) என்றாற் 
போல, தடற்ரையும் மரப்பும் கூறி அவற்றைபுடைய களிற்றைக் 
கூறாமையின், இது ஏகழெசவுநவதம், நுண்ணிப நூற்?கள்வியாலா 
கும் அறிவாம் ரெயல்சலம் சிறப்புறுரலின் ௮சனைத் தடர்கையாகவு க் 
சொற்போர் வல்லாரை வேறற்கு நற்றநவிபாதலின் நாளை were 
eho gush செய்துள்ளார். உழுநற்றுநிலில் கன்த பபின்ற எருது 
கள் வினப்பக டெனப்பட்டன. வினைப்பகடேற்ற மேரி Adar dD gre 
என்ற பாடதீதும்குப் படும் ஏற்றமும் மே ிபும் பண்ணற்தப் பெறப் 
கருவிபாய் உரவுவளம் மேர்படுரற் குரவுநலின் அவற்றறப் பாடுவது 
அவனைப் பாடுவரா மென்பது சொண் 9 இணை ொடாப் பாமிட னாயி!" 
னென்றுரெனந். தகொள்௨, ஏத்துநற்குரிபாரை ஏத்தாமை நன்றி 
சொல்லும் குற்றமாதலின் அதுகுறித்து வழி கண்மாறுவானாத 
என்றுர், இது வஜ்ினம். தண்மாறலீபர்-கண்மாறுக 7 அருள் 

கண்மாற3லோ மாறுக?” (அகம். ௧௪௪) என இம்மள்ளனார் கூறுவது 
காண்க, 

  

அக்கம் : இப்பாட்டின்உண் ஆரிரியர் மள்ளனார் தொடக்கத்தில் 
பண்ணன் கணைவனுக்கு ௮ழங்கிப கொடையியும், பின்னர்ப் புலவர் 
கட்குச்ரெய்யும்பேருகவிபையும்பாடி., இறுதியில் அவன்கலம்பாராட்டா 
வழி ஈன்றிகொன்ற குற்றந்துக்காகப் பாண்டியன் தம்பால் அள் கண் 
மாறு? என்று உரைக்கின்றார். வறம் மிக்க காலத்தில் இணைவ் சிறு 
கிழான் பண்ணைப் பாடிச்சென்று, “தன்னிலை அறியுசனக அர்கிலை 
இடக்கன் இரிபல் போக உடைய கொடுத்தான்'' என்றார். “வெள்ளி 
கள்புலத்துறைய விளைவபற் பள்ளம் வாடு.ய பபணில்கரலை!? என்பதை 

எடுத்தோதுழலால், சிறுகுடிடுமான் பண்ணன் மழைவளத்தால் விளையும் 
விளை3வ வரவாயாக வுடையன் என்பது பெற்றும், புலவர்கட்கு விளை 
நிலம் பெபர்க்கும் என்பது புலவர்பால் அவன்கொண்ட பேரன்பு 
குறித்து கிற்ிறது. பண்ணன் உழவுச் தொழிலால் பெநவளம் பெற்றுக் 
கோடைந்கடன் இறுர்கும் புகழுபையனுநலால், அவனுடைப பகடும் 
ஏற்றமும் புகழ்ந்து பாடப்பரிவனவரயின. அருள்செய்தற்குரிய வழுதி, 
புகழ்தற்குரிய பண்ண யாள் புதழேலபின், என்பெருங் பால் 
அருள்ளெய்யா தொழிதல் கொடுமைபாகாமையின் அவன் அது செய்ச 
என்றான்,



௪௨௦ புறநானூறு 

௩.௮௯. நல்லேர் முதியன் 

தமிழகத்தின் வடவெல்லையாக விளங்கும் தருவேங்கடத்தின்க௧ண் 
இருந்து பண்டைகாளில் அப்பகுதியையாண்ட வேக்தர்களான புல்லீ... 
ஆதனுங்களன் முதலியோர் வழித்தோன்றல் இந்த நல்லேர் முதியன். 
இவனுடைய முூன்னோனாகய ஆதனுங்களைப் பாடிப் பரிசில்பெற்றுச் 
அிறப்பெய்திய கள்ளில் ஆத்சிரையனாரென்னும் சான்றோர் ஒருகால் 
முூதியளைக் காணச்சென்றார். அக்காலை ஆதனுங்கள் செய்த சிறப்பை 
யோதுவாராய், யான் பண்டு வந்திழுந்தபோது இளையனாயிருக்தேன் ; 
என்னை கோக்க, எபிள்காப்பொருக, வெள்ளிமீன் வறளுண்டாதற்குரிய 
திசைக்கட் செல்லுங்கால் நின்னால் கினைக்கப்படுவாருள் எம்மையும் மற 
வாது மினைப்பாயாக'' என்று சொல்லி வேண்டுவன நல்சனன் . அத் 
தகைய வள்ளியோன் இன்று யான் சென்று கூடும் இடத்தில் இல்லை; 
சென்றால் காணமாட்டாத இயல்புடையனுமல்லன் ; அவன் இவ்வேங் 
கடத்துக்கு உரியவன் ; என்று கூறி, “நல்லேர் முதியனே, அம்து ஆத 
னுக்கன்போல நீயும் எம் பசிப்பிணீ இர வீறுடைய ஈநன்கலங்களை ஈல்குக? 
பெருமானே; நின் கநெடுமன மூற்றத்தே கின்மகளிர் சாப்பறைமூழக்கம் 
கேளாதொழிவார்களாக'' என்று இப்பாட்டின்சண் கூறியுள்ளார். ஆத் 
திரையனாருடைய கள்ளில் என்னு மூரைக் “தொண்டை நாட்டுப் புழற் 
கோட்டத்துகி குன்றிகை காட்டுத் திருக்கள்ளில்”* (A.R. 486 of 1926) 
என்று கல்வெட்டுக் கூறுகிறது. இவ்வூரிலுள்ள இவளைத் திருஞான 
௫ம்பற்தர் “கள்ளின் மேய அண்ணல்”? (௧௧௯ 3: ௧) என்று பாடினாராகக் 
கல்வெட்டுக் காலத்தவர் தவறாகக் ““கள்ளின”” மெனப் பொறிப்பாராயி 
னர். இதற்குக் கள்ளூரென்றும் பெய (4. 15. 140, 490 071926) ரண்டு. 
இனி ஆரியர் கடுவன் மள்ளனார் கூறும் தொல்புகழ் நிறைந்த பல்பூங் 
கழனிக், கரும்பமல் படப்பைப் பெரும்பெயர்க் கள்ளர்!” (அகம், ௨௫௬) 
இஃதெனக் கருதுவோரும் உண்டு, இதம் கிப்போது மடவிளாஏம் 
என்பது பெயர், 

நீர் நுங்கன் கண்வலிப்பக் 

கான வேம்பின் காய்இரங்கக் 

கயங்களியுங் கோடையாயினும் 
ஏலா வெண்பொன் போகுறு காலை 

இ எம்மு மூள்ளுமோ பிள்ளையம் பொரு 
என்றீத் கனனே யிசைசா னெடுந்தகை 
இன்றுசென் செய்தும் வழியனு மல்லன் 
செலினே காணா வழியனு மல்லன் 
புன்.றலை மடப்பிடி யினையக் சன்றுதுக்து 

௧௦ குன்றக நல்லூர் மன்றத்துப் பிணிக்கும் 
கல்லிழி யருவி வேங்கடங் கிழவோன் 
செல்வுழி யெழாஅ௮ ஈல்லேர் முதிய 

ஆத ஸனுங்கன் போல நீயும் 

பத்த வொக்கம் பழங்கண் வீட
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கடி வீறுசா னன்கல நல்குமதி பெரும 
ஐு.கக லல்குன் மகளிர் 

நெய்தல்கே ளன்மார் நெடுங்கடை யானே. 

திணையும் துறையு மலை. நல்லேர் முதியனைக் கள்ளில் ஆத்திரையறர் 
பாடியது. 

உரை: நீர் நுங்கின் கண் வலிப்ப - நீர் நிறைந்து மெல்லி 

காயுள்ள பனைநுங்கு வற்றிக் கற்போல் வலிதாக) கான வேம் 

பின் காய இரங்க - காட்டிலுள்ள வேமபிறனுடைய காயகன முற 

ராது DDT GIDE 5 கபங் கனியும் கோடையாயினும் - ஆழ்க்கு 

நீர்கிலை வற்றிப் பிளவுறறுஃடெக்கும் கோடைக்காலமாயினும் ; 

ஏலா வெண்பொன போகுறுகாலை - வெளளியாகிய மீன் கெற் 

Bere. சென்று வறம் செய்யம் காலையாயிறும் ) பிள்ளையம் 

பொரு - பிள்ளாபபறாவங sem g பொருகனை ) எம்மும் 

உள்ளுமோ - கினனால் நினாககபப௫ுவோருள் எம்மையும் கினைப் 
பாயாக) என்று ஈக்தனன - என்று ரொல்லிப் பெருவளம் 

BODE; இசைசால் கெடந்தகை - புகழ நகிறைற்கு நெடிய 

கிகைமையினையுடைய தலைவன்; இன்று சென்று எய்தும் வழி 

யணுமல்லண் - ௮வனண் இன்றைப் போதலை ென்று காணும் 

இடத்தில் உள்ளான அலலன் ; லின் கணா வறநியனுமல்லன்- 

சென்றால் காணவியலாகத அருஞ்செவவி யுடையனுமல்லன் 7 

புன்றலை மடப்பிடி. இனைய - புல்லி. ப கலையையுடைய பிடியானை 

வருக்கு) கலாறு குந்து - அகன் கன்றுக் கொணர்ந்து ; குன்றக 

கல்லரா மனறத்துப் பிணிக்கும-குன்றை ஊரக க? யுடைய நலல 

வூரின் மன்றத த பிணிதுதுவைக்கும் ; கல்லிழியருவி வேஙகடம் 

கிழவோன் - கற்கஸினஞூடே யோடி. யிழியும் அருவிகளையுடைய 

வேங்கட ததுக் குரியவனான ; செல்வுழி எழாது ஈல்லேர் முஇ.ய- 

அன் மனம செலலுமிடமெல்லாம Cron கெழாகு நலலேர் 

மூதியனேன ; ஆ கலுங்கலா பொல - நின் முனனோனாகய ஆ தனுவ் 
கன்போல ) நியம; பிது ஓக்கல் பழங்கண் விட - பசித்த 

என் சுற்றகராருடைய துன்பம் கெட வீறுசால் ஈநனகலம் 

கல்குமஇ - கிறப்பமைந் த நலல கலன்களை நல்குவாயாக ; ஐ.தகல் 

அல்முல் மகளிர் - மெல்லிதாய் அகன்ற அல்குலையுடைய திண் 

மகளிர் ; நெடுங்கடை. மிெய் தல் கேளனமார் . நின் பெருமனையின் 

கேடிய முறறத்கில் கெய்தற்பறையே கேளா தொழிவார்களாக 7; 

6T - MI. 

கோடை மிகுந்த காலை பனை நுங்கு நீர்வற்றிக் கற்போல் வலிதாத 
அம் கயங்கள் வற்றி அடிப்பகுதி வெடித்துப் பிள் துடப்பதும் இயல் 
பாதலால் “:நுங்கின்௧ண் வலிப்ப”' வென்றும் “*கயங்களீயும்'” என்றும் 
கூறினார். “ஏலா வெண் பொன்'' என்றது வெள்ளியாகிய மீனுக்கு 
வேளிப்படை. போகுறு காலை, வறஞ்செய்தற்பொருட்டுத் தெம்கேகுங்



௪௨௨ புற்கானூறு 

காலம், ஆயினும் என்பதைக் காலைக்குங் கூட்டுக. இதனைப் போகுது 

காலை என்று பாடங் கொண்டு வெள்ளிமீன் ஏனைக் கோள்களோடு 

டீபார்செய்யுங்காலையென்று பொருள் கூறுதலுமூண்டு. ஆதனுங்கனது 

முதுமையும் தமது இளமையுர் தோன்ற, “பள்ளையம்பொருந'? என்று 

குறித்தார். ஈவார்மேல் புகழ்கிற்கு மாசலின் ஈத்தனனே இசைசால் 

கெடுக்தகை'' யென்றார். ஆதனுங்கள் இறந்து உயர்ந்தொருலடல் இருக் 

இன்றாளொன்பார் **இன்று பென்றெய்தும் வழியனுமல்லன்'' எனவும், 

அங்குச் செல்லின் அவனைக் காண்டல் எளிது என்பார். “ஈலினே 

காணா வழியனுமல்லன்'” எனவும் கெரித் சார், இனி ஆதனுங்கள் வேங் 

கடத்திலும், dows ap sus பியிதோரிடத்ிலும் ஒழு காலத்மவரரய் 

வாழ்கீதுவரென்றும், ஆத் திரையஞரீச்சு வேங்கடத்ினும் ap bl syne 

அண்மையில் Dek 5erQuer pub, CPU DSS Bs gi saosir இயல்பு 

தெரிவித்தற்கு “இன்று GesrAniigih வழியனுமல்லல செலி?ன 

காணா வழீயனுமல்லன்' என எடுத்தாதினென்றலுமுண்ர; ஆயினும் 

ஓத்தகாலத்து ஓத்த நிலையிலுள்ள வள்ளியோழைஙனைக் காட்டி 

வேறொரு வள்ளியோனைள் சான்றோர் பாடும் வழக்கம் கசொகை நூல் 

களிற் கரணப்படாமையை ரண்டுக் கருஇுகல்வேண்டும். மடப்பிடி 

Wards சன்று தந்து மன்றத்துப்பிணிக்கும் குன்ற நல்லூர்?! என்றது, 

ஆதனுங்கனுடைய கெடுமனை புலம்ப அறக்கடவுன் அவளை உயர்நிலை 

யூலகிம் கொண்டுய்த்த தென்னும் குறிப்பைத் தன் னுட்மொண்டு நிழ 

கிறது. இக் குறிப்பைய *“மசவீர் செம் ரல் கேரான்மார் நெடுங்கடை 

யானே”? என்றது வற்புறுத்தி கிற்கிறது. மனஞ்செல்வுழிச் சேறல் 

கிறையாகிய ஈற்பண்பில்லாதார் சசெய்கையாய் ஒருவற்குச் ॥றுமைபயக்கு 

மாதலின் அதனை கூடாது பெருமைக்குரிப பண்பும் செயலும் நல்லோர் 

முதியன்பால் உண்மை தோன்ற, “*ெெள்வு ரி பெழா௮ மல்லர் முதிய”? 

என்றார். ஏர், அழகு: நல்லர் என்றது பெருமைய மூரனுமாகிய 

அழகு குறித்தகாம். செல்வத்துல்குப் பயன் சேர்ந்2ரார் புன்கண் 

அஞ்சி அதனைக் கடி.இற் களையும் மென்மையுடைமையாருல் பற்றி, 

புித்தோர் பழங்கண் வீட. ஈல்கும?' என்றும் ஆமனுங்கள் பிரி 

வால் கறங்கய கெய்தற்பறைமீவாவும் கறங்கலாக TO GTN Bh FOG AD 

புறுத்தலின், “கெர்தல் கேளன்மார்!' aroit gk, we apie வலிப்பத் 

இரங்கக் களியும் கோடையாயினும், “பாகுறு காலையுள், பொருந, உள் 

ளுமோ என்று எஈத்கனன், கெடுந்தகை; அல்லன், அல்லன், pC aur 

னாகிய முதிய, நீயும், ஆதனுங்கன் போல, பழங்கண் விடஈன்கலம் கல்கு 

மதி; பெரும, மகளிர் கெடுங்கடையில் பெய் ரல் சகேளன்மார் “எனக் 

கூட்டு, வினை மூடு.வு செய்க. 
விளக்கம் : இங்கே குறிக்கப்படும் ஆதன் நுங்கனைப் 3போல. நுகி 

அன் என்று பெயர் தாங்கிய Cok gt பிற்காலத்$த ஆம் நிரராட்டில் குடு. 

புரந்து அர௭புரிந்துள்ளனர். க. பி. பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அன 
போதி நாயுடு என்பான் தன் சிறிய ஈர்தையான பாரி காயுடுவுக்கும் 
சிற்றன்னை நுங்கள் சானிச்கும் ஈன்றுண்டாகக் கல்லூர்க் கங்காத 
டரசுரர்ச்கு எண்ணெயாடும் செச்கு நல்கினான் (1461. ௩5. பியல் 33). 
பதினான்காம் நூற்றாண்டில் அசனதேவமகாராயர்காலத்தில் உண்டான 
கல்வெட்டொன்று, அவருடைய தர்றையார் நுங்கதேவ மகாராயரென் 
தும், அசனதேவர் மகன் பெயரும் நுங்கராயரென்றும் கூறுகிறது. 
லி. பி. பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் குண்டூர் சல்லாவிலுள்ள ஓங்கோல் 
காலாகாவைச் சேர்ந்த கணுபார்த்தி பகுதியில் வீரனுங்கன் என்றொரு 

வக்சுன் இருந்தானென்றும், அவன் மகன் வீர அபலன் (அபலன் 
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1) D6 apt 

அறவை கெஞ்சத் தாயர் வளரும் 

மறவை கெஞ்சத் தாயி லாளர் 

அரும்பலர் செருந்தி கெடுங்கான் மலர்கமழ் 

வீழவணி வியன்கள மன்ன முற்றத் 

தார்வலர் குறுகி னல்லது காவலர் 

கனவினுங் குறுகாக் கடியுடை வியனகர் 

மலைக்கணத் தன்ன மாடஞ் சிலம்பவென் 

அரிக்குரற் றடாரி யிரிய வொற்றிப் 

பாடி நின்ற பன்னா ளன்றீயும் 

சென்ற ஞான்றைச் சென்றுபட ரிரவின் 

வந்ததற் கொண்டு மெடுங்கடை நின்ற 

புன்றலைப் பொருக னளியன் ருனெனதீ 

தன்னுழைக் குறுகல் வேண்டி யென்னரை 

முதுரீர்ப் பாசி யன்ன வுடைகளைக்து 

இருமல ரன்ன பு.துமடிக் கொளீஇ 

மூழ்தரன் மரபின் மட்டே யன்றியும் 

அ௮மிழ்தன மரபி னூன்றுவை wig Fa 

வெள்ளி வெண்கலத் தூட்ட லன்றி 

முன்னூர்ப் பொதியிற் சேர்ந்த மென்னடை 

இரும்பே ரொக்கல் பெரும்புலம் பகன் ற | 

அகடுநனை வேங்கை வீகண் டன்ன 

பகடுதரு செக்நெல் போ3ொடு ஈல்கக் 

கொண்டி பெறுகென் ரோனே யுண்டுறை 

மலையல ரணியுக் தலைநீர் காடன் 

கண்டாற் கொண்டுமனை திருந்தடி வாழ்த்தி... 

வானறி யல9வன்ப ரடுபசி போக்கல் 

அண்ணல் யானை வேந்தர் 

உண்மையோ வறியலர் காண்பறி யலரே, 

திணையும் துறையு மலை. சுதியமாள் நெடுமாளட்சியை ஓளவையார் 
பாடியது. 

உரை: அறவை கெஞ்சத்து ஆபர் - அறம்புரியும் கெள 

இனையுடைய ஆயர்களும் ; வளரும மறவை நெஞ்சத்து ஆய் 

இலாளர்-பெருகுகினற மறம் பொருந்திய கெரச தீதினையுடைய 

அறுகுடியில் வாழ்பவரும் கூடியெடுக்கும் ; அ௮ருமபலர் செருந்இ 

நெடுங்கான் மலர் கமழ விழவணி வியன்கள மன்ன - அரும்பு



மூலமும் உரையும் ௪உட 

மலர்க் ச செருந்தி முதலிய மரங்கள் செறிந்த நெடிய காட்டிடத்து 

மலரும் பூக்களின் மணம் கமழும் விழாவாற் பொலியும் அகன்ற 

மன்றத்தையொத்த); முற்றத்து - நெடுமனை முற்.றகதின்சண் ; 
ஆர்வலர் குறுனெல்லது காவலர் கனவிலும் குறுகாக கடியுடை 

வியனகர் - அன்பராமினார்க்கன்றி மாறுகொண்ட வேக் தராயி 

ஞர்க்குக் கனவின் கண்ணும் சென்று செர்.தற்கியலா த காவலை 

யுடைய அகன்ற நககரின்சண் புகுந்து; மலைககண த் சன்ன 

மாடம் சிலம்ப - மலைகளின் உட்டதிையொத்க மாடங்கள் எதி 

ரொலிக்க; என் ஸபரிககுரல் குடாரி இரிய ஒற்றி - எனது 

AAS & ஒசையைச் செயயும் குடாரிபபறை அழியும்படி. யறைந்து 

பன்னை பாடிகின்ற(து] அன்தியும - பன்னாள். பாடி நின்ற 

இல்லையாகவும் ; சென்ற ஞான்றைச் செனறு படர் இரவில் 

வந். க,சறகொண்டு - சென்ற காளில் ௮ன்றைய இரவுப் போதிலே 

வந்ததுகொண்டு; நெடுங்டை தினறு புன்றலைப் பொருகன் 

அளியன் என-௩ம3] கெடுமனை முன்றிலில் கின்று பாடும புல்லிய 

தலையையுடைய Dar oh vor அளிக்கக் தக்கவன் என்று; தன் 

னுழைக்குறுகல வேண்டி-யான் தன்பால அணுகுவது குறிகுது; 

என் அரை முதுடீர்ப பாசு அன்ன உடை, களந்து-என் இடையி 

லிருக்க பழைமையான நீர்ப்பாசிபோல் சி ர்க் இருக த ஆடையை 

நீக்; இருமலர் அன்ன புதுமடி. கொளீஇ - அழயே பகன்றை 

மலர்போன்ற புக்காடை கொடுத்துடுப்பிக்து) மகிழ்தரல் மர 

பின் மட்டேயன்றியும் - களிப்பினாத் தரும் முறைமையினை 

யுடைய கள்ளோடும்; அமிழ்தலா மரபின் ஊன்துவை யடிசில் - 

அ௮மிழ்துபோற சுவையுடைய ஊன்துவையலோடு கூடிய 

சோற்றை; வெள்ளி வெண்கலத்து ஊட்டலன்தியும்-வெள்ளியா 

லாமிய வெள்ளிய கலத்தே பெய்து உண்பிக்க காடு; முன்னூரப் 
பொதியில் ரேர்ந்த-டர்க்கு முன்னிடமான மன்றத்தில் தங்கி 
யிருக்க) மென்னடை இருமபேரொக்கல் பெரும்புலம்பு அ௮கற்ற- 

துளர்ந்கு நடையினையுடைய பெரிய சுறறதக்தார் என் பிரிவால் 

உண்டாகிய தனிமைப் பெரும்துபரைப போக்க )  அகடுகளை 

வேங்கை வி கண்டன்ன - தேனால உள்ளிடம் கணந த வேங்கைப் 

பூவைக் கண்டாற்போன்று; பகடுகரு செந்நெல் போரோடு 

நல்க-உழவெருதுகளைக சொண்டு உழுது விளைவிக க செக்கெல்லை 

கநெற்போரோடே கொடுதது; கொண்டி பெறுக என்றோன் - 
கொள்ள த.கக்க இப்பொருளப் பெற்றுக் ரொள்க என்று சொல் 
லிக் கொடுத்தான்; உண்டுறை மலை யலா அணியும் தலைகீர் 
நாடன்-நீாகொள்ளும துறைக்கண் மலையிட ததுப்பூகக பூக்களைக் 
கொணார்க் தொதுக்கும் தலை நீரால் வளம் பொருந்திய காட்டை 

யுடையவன் ;) கண்டால் மனை கொண்டு இருக்கடி. வாழ்த்து - 

அவனைக் கண்டால் மனையிடததகே அழைக்துச் சென்று அவனு
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போக்கல் வான் அ.றியல என்பர் - .......ளம்மை வருத்துகின், ஐ 

பசியைப் போக்குக்கு மழையும் அறிந்து மழை பெய்யா தாயித 

Ginsu; அண்ணல் யானை வேந்தன் உண்மை யறிபலர் காண் 

பதியலா - தலைமை யமைக்கு யாணையையுடைய பேக் தனாகிய 

அஇயமான் உளனா கலை யறியாதுவரும் அறிதும் அவளைக் 

கண்டறியாதவரும் எ. இ. 

ஆனிரைகளைக் காத தோம்பும் ஆயர்களை “அறவை கெஞ்சத் நாயச்?” 

என்றார். அடிகளும், “ஆகாத் தோம்) யரப்பய னனிக்கும் கோவலர் 

வரழ்க்கை கொடும்பா டில்லை'' ிலப். ௧௫: ௧௨௦: ௧) என்ுர். வளர்தல், 

மிகுதல். ஆயில், ஆப்க் நஇல் ; பொருளின்மைபாற் சிறுமைபுற்ற இல் 
லம் என்றவாறு, விழாக்காலங்களில் பலவகைப் பூர்களால் மீன களை 

யும் மன்றங்களையும் ஒப்பனசெய்து தாமும் சூடி. இன்புறு தலால், 

எங்கும் பூக்களின் நறுமணம் கிலஅவது பற்றி “அரும்பலர் செருக்இ 

கெடூங்கான் மலர்கமம் விழவணி வியன்களம்'' என்றும், விழவணீ 

முழுதும் இயல்பாகவே தன்கண்கொண்ட மூற்றமென்று சிறப்பித் 

குற்கு “விழவணி வியன்கள மன்ன முற்றம்” என்றும் சிறப்பித்தார். 

நெடுங்காற் செழுக்தியென இயைப்பினு மமையும். அன்பர்க்கெளிமை 

யும் அல்லார்க்கு அருமையும் உடையனெொன்பமை அவன் ககர பமல் 

வைத்து **அர்வலர் குறுகனல்லது சரவலர் கனவிலுள் குறுகாக் கடி 

யுடை வியனகர்'' என்றார். கோடுயர்ச்ர மாடங்கள் நிறைந்திடப்பது 

பற்றி மலைக்கணம் உவமம் கூறப்பட்டது. சென்ற ஞான்றைச் சென்று 

படர் இரவென்றது, பகற்போதில் அவனூ£ க்குச் சென்று ஊர்க்கு 

மூன்னேயுள்ள மன்றத2த தங்கிப் பகற் 2பாநைள் கழித்து இரவின் 

கடையாமத்3தத கணைப்பறை கொட்டத் நலைவள் புகழ்பாடுவது இணைப் 

பொருநர் செயன்முறையாதல்பற்றி, பரிசில்தர நிட்டியாது விரைந்து 

தந்தமை தோன்ற, -*பாடிகின்ற பன்னைன்றியும்'' என்றுன். பித்து 

வருந்தும் வறுமைக்கோலத்தில் பொருகக் காணப்பொரறுது உண்டி 

யும், உடையுக் தந்து சிறப்பித்த அதியமான் உள்ளத்தின் வள்ளன்மை 

ஈகலத்ஜதை எடுத்தோழிஞர்.  திருமலரென்பது எண்டும் பகன்றை 

மலரை, “போது விரி பகன்றைப் புதுமலரன்ன, அகன்றுபட. கலிங் 

கம்! (புறம், ௩௧௨) என்று பிறரும் உறுதல் காண்க. நீர்ப்பாசிக்கு 

மூதுமை கூறியது அரன்மென்மை மிகுதியுணர்த்தற்கு. முதுமையை 

நீர்க்கேற்றி, மூதுரிரென்றது புதுநீரிற் பாசிபடாமை பற்றியென்று 
கூறலுமொன்று, தன்னுடைய ஓக்மல் பசியால் மெலிர்து நடக்கும் 
வலியிழக்திருக்குமாறு விளங்க (மெனனடை யொக்கல்'' என்றான். 
கெல் விசவுக்குப் பகடு இன்றியமையாமையின், “பகடு தழு செர்கெல்'” 
என்றார் ; “பகடு நடந்த கூம்!* (காலடி, ௨) என்பர் பிறரும். மலையி 

னின் நிழிதரும் நீர் முதற்கண் மலைபடியிற்கிடந்த நாட்டிற் பாயுங்கால் 
அதன் புதுமை குன்றாமை பற்றித் *தலைரீர்' எனப்பட்டது. வேந்த 
னாகிய அதியமானது உண்மையை யறியும் துழமும் அறிர்தவழி அவனைக் 
sari Buys திறமும் இல்லாதாரே தம் பசித் துன்பத்தைப் போக்கு 
தற்கு மழைமேற் பழிதூற்றுவர் என்பார் *வானறிபலவெள்பர் QUA 
போக்கல் அண்ணல் யானை வேந்தனுண்மையோ வறியலர் காண்பறி 
யலரே”* என்றார். “பாரி யொருவனு மல்லன் மாரியு முண்டீண்டு உலகு 
புசப் பதுவே'' (புறம். ௧௦௭) என்று கபிலர் கூறுவது ஈண்டு ஐப்பு



மூலமும் உரையும் 

கேர்க்கத்தக்கது.  வியன்கள மன்ன முற்றத்து, வியனகர், மாடம் 

இலெம்ப, தடாரி ஒற்றி, பாடிரின்ற தன்றுக, கொண்டு, என, குறுகல் 
வேண்டி, களைந்து, கொளிஇ, ஊட்டலன்றியும், ஒக்கல் புலம்பகற்ற, 

நல், பெறுக என்றோன், நாடன், அறியலரும் காண்ப நியலரும் என்பார் 

எனக் கூட்டி வினை முர.வு செய்க, 

விளக்கம்? அதியமான் கொடைகலதிநைக் கணைப்பெரருகன் 

ஒருவன் கூற்றில் வைத்து ஓளவையார் அறிவுறுத் துகன்றாராகலின், 

முதற்கண் அகியமானது வியனகர் மாடச்சிறப்புக் கூறுகின்றார்; பின்பு 

அதியமான் தன் நெடுங்கடை நின்று பாடும் இணைவ?ச வரவேற்ற 

ஈலத்டை யெடுத்தோ.? அவன் நல்கிய பெருவளத்டை விரித்துரைத்து 

இறுதியில் அவனைக் கண்டு பரிரில் பெறுது வறுமையுற்று வருந்தும் 
ஏனை இரவலர் பொருட்டுப் பரிந்து ல உறிமுடக்கின்றார். அதியமா 
னது வியனகர் அயரும் Aggy. ona சேர்ந்து செய்யும் பூக்கமழ் 
வீமாச்களம் போல் கண்ணுக்கினிய காட்சிவழமங்கும் என்பார், “அறவை 

ரெழ்சத் தாயரும்... வியண்தளா மன்ன முற்றத்து! என்றும், அதன் 

காவற் பெரடுபையைச் “காவலர் கனவினுங் குறுகாக் கடியுடை விய 
னக!" என்றும் கூறினர். ஏசீனப் புரவலர்பால் இணைப்பொருகர் சென் 
முல், பன்னாள் நின்றா அவரைப் பாடுவர்; பின்னரே அவர் பரிசில் தரப் 
பெறுவர்; அல்வரமன்றிச் பிரன்ற. மானை பரிமில்கல்கப் பெற்றமை 

தோன்ற, “பாடிகின்ற பன்னுளன்றியும் சென்ற ஞான்றைச் சென்று 
படர் இரவின் வர்த,ற்கொண்டு!! புன்றுன், அவன் தநத கொடை 
பினை, புறுமபுயும் பட்டும் அபுடிலும் BoB, “அடு 52. வேங்கை 
ளீ உண்டன்ன, பகடு ரெ9ல் போரொடு நல்9% கொண்டிபெறு 
கென்றே! என்றவர், இரவலர் பலர், *அடுப2 போக்கல் வான் 

அரிபல என்பர்; அண்ணல் பாகா வேர்சளன் உண்மையோ அறியலர் 
Samu Suvi? sor ahi gig கண்டு பரிர்து கூறுகின்றார். இவ்வண் 
ணம் பரிரில்பெற்ற இணப்பெொழுமன் மடுழ்க்து கூறுவது பொருளாக 
ளையையார் அடுபமான் சிறப்பைம் தாம் நேரிற்கண்டவாறே யுரைத் 
ள்ளார். தட 

௩௯௧. சொறைாற்றுிழான் 

பொறைபாறு என்பது ர சாட்டில் கடற்கரையிலுள்ள மோரூர். 

இதனைப் புறகரையென்றும் சங்கச் சான்றோர் மரவி வழங்குப, விரி 
யிணர்ப் புன்னையங் நானற் புறத்தை (அகம். ௧௦௦) என வருதல் 

காண்க. இ, பி. பத்நுப்பிேராம் நாற்றாண்டில் இப்பொறைபாறு, 
குறும்பூர் சாட்டுத் ரேவ ரராணமான நிருவிடைக்கழிக்குப் (A.R.No. 
267 of 1925) பிடாகையா (4. 18. 11, 234 ௦41925) வழங்கி வக்திருக் 
கிறது. அப் பருமியில் இரவண்டாம் இராசராசன் காலத்தில் குன்றத்து 
காராயணன் எனபுவணுல் வடமொ.ி வேதாந்தக் கல்லரரி யொன்று 
A. R. No. 276 of 1925) நிறுவப் பெற்றிருக்கது. இச்காளில் அப்பகுதி 
கல்விமணம் முன்றாது வளஞ்சிற$து விளங்குவது ஈண்டுக் குறிக்கத் 
தக்கது. இப் பொறையா ற்று. ரான் பெரியன் எனப்படுவன். 6 may 
மூசிருசக்கை ஈற்றோர்ப் பெரியன், கட்கமம் பொறையரறு?'(ஈற்: ௧௩௧7 
என்றும், “பாடுகர்த் சொடுத்த கைவண் கோமான் பரியுடை. நற்தேோ்ப் 
பெரியன்! (அகம். ௧௦௦) என்றும் ஆசிரியர் உலோச்சனார் கூறுதல் 
காண்க. ஆகவே புலவர்பாடும் புகம்படைத்த பெரியன், பாடும் பணி 
மேம்கொண்ட புலவர் பாணர் பொருரர் முதலாயினார்க்குப் பேராதரவு 
புரிந்து வாழ்ந்த பெருக்சகையென்பது தெளிவாகிறது. இவன்பால்
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ஒருகால் ஆசிரியர் கல்லாடனார் வந்து பரிசில்பெற்றுச் சென்றார். கல் 

லாடனார் தொண்டை. சாட்டின் வடபகுதியில் உள்ள கல்லாடமென் 

னும் ஊரில் வாழ்ந்த சான்றோ ராதலால் ஒருமுறை அவர் தம்முடைய 

வேங்கடகாடு வற்கடத்தால் வருத்தம் மிகப்பெறவே, தம்முடைய 

சுற்றக்தாருடனே சோழகாட்டுக்கு வந்தார். சோழநாட்டுப் பொறை 

யாற்றுமானான பெரியனைப் பண்டும் ஒருமுறை கண்டு அவளால் 

இறப்பிக்கப்பெற்றுள்ளாராதலால் நேரே பொறையாற்றுக்கு வந்து 

சேர்ந்தார். அவரைக் கண்டோர் முன்பே அவர் வக்தவராதலின், அவ 

ரது நிலைமையை யுணர்ந்து பெரியனைச் சென்று காணுமாறு அறிவித் 

தனர். அவர்கள் பெரியன் பனக்கோளை ஈன்குணர்ச்தவராதலின், 

கல்லாடனாரும் பெரியனைச் கண்டார். அவன் உயர்ச்து உணவும், சிறந்த 

உடையும் தந்து அவரையும் அவர் சுற்றத்தாரையும் ஆதரித்தான். AS 

னால் பெரும௫ம்வு கொண்ட கல்லாடனார் **பெரும, நீ நின் செழுமனக் 

கண் நின் காதலியுடனே இனிது கண்டுயில்வாயாக; அஃதாவது பசியும் 

பிணியும் பகையுமென் நிவற்றால் காடாள்வார்க் குண்டாகும் மனக் 

கவலை நினக்கு உண்டாகா தொழிக'” என்பது. வானம் செவ்வி யறிந்து 

மழை பொழிய “வயல்கள் வேலி ஆயிரமாக விக்க”! என்று வாழ்த்தி 

யின்புற்றார்.. இந்நிகழ்ச்சி இப்பாட்டாய் உருச்கொண்டு விளங்குகிறது. 

இதனிடையேயும் சில அடிகள் சீர் சிதைர் துள்ளன. செந்தமிழ் மக்கட் 

குண்டான சிரழிவு, அரசியல், வாணிகம், சமயம், சமுதாயம் முதலீய 

துறைகளோடை நில்லாது இலக்கியத் துறையினும் நுழைர்து as 

துணைக் கேட்டினைச் செய்துளது, காண்மின் : 

தண்டுளி பலபொழிம தெழிலி யிசைக்கும் 
விண்டு வனைய விண்மடாய் பிறங்கல் 
முகடுற வுயர்ந்து கெல்லின் மகிழ்வஊரப் 
பகடுதரு பெருவளம் வாழ்த்திப் பெற்ற 

இ. இருந்தா மூரி பரந்தபடக் கெண்டு. 
அரிய லார்கைய ர௬ண்டினி துவக்கும் 
வேங்கட வரைப்பின் வடபலம் பசிதீசதன 
ஈங்குவர் இற த்கவென் னிருர் பே ரொக்கல் 
இர்கை விழிக்கும் பண்பின் முதுகுடி. 

௧௦ நனந்தலை ரூதார் வினவலின்...... 
முன்னும் வஈதோன் மருங்கில னின்னும் 
அளிய னாகலிற் பொரு collard) xr or 
மின்னுணர்ச் தறியுக ரென்னுணர்ந்து கூறன் 
காண்கு வர் இசிற் பெரும மாண்டக 

க௫ இருகீர்ப் பெருங்சறி நுழைமீ னருந்தும் 
துதைந்த தூவியம் புதாஅஞ் சேக்கும் 
ததைந்த புன்னைச் செழுஈகர் வரைப்பின் 
கெஞ்சமர் காதனின்வெய் யோளொ 
ior MUD பெறுகஇல் நீயே வளஞ்சால் 

௨௦ துளிபத னறிந்து பொழிய 
வேலி யாயிரம் வி௲கரின் வயலே.
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தினா; அது. துறை: கடைநிலை, பொறையாற்றுகிழானைக் கல்றாடஜர் 
பாடியது. 

உரை : தண்டுளனி பலபொழிந்து எழிலி இசைக்கும். 
கண்ணிய கீர் திதுளிகள் பலவற்றையும் சொரிந்து மேகங்கள் 

முழங்கும் ) விண்டுஅணை ய விண்கோய் பிறங்கல் > மலைபோன்ற 

வானளாவிய  ராவியலாய் ; மூகடும வுயர்க்கு நெல்லின் - உச்சி 

யுண்டாக வுயர்வுறுக் Go i 5 Os ல்லாகிய 7 பகடி. தரு பெருவளம் 

மடழ்வர. வாற்குஇப்பெற்ற - எருதுகளின் பேருழைப்பால உண் 

டாயை பெருமபொருலா ம௰ழ்ச்மி மிக வாழர்துப் பெற்றதை ) 

இருக்கா மூரி பரந்து படகமெண்டி - இருக்கா கு ஊன்கதியைச் 

சிறு சிற துண்டாகப் பரக்குமானறு அுண்டி.த்ீது; அரியல் ஆர்கை 

யர் உண்டு-களளுண் பொர் உடனுண்டு இணிது உவககும்-மிச 

வும் இன்புறும் ) வேங்கட வரைப்பின வடபுலம் பசிதன - 

வேங்கட நாடாடிய வடகாடு வறங்-உரத்த குனுல் ; THe 

இறுத்த என் இரும்பெரொக்கல் இங்கே வந்து தஙூய எண் 

பெரிய சுற்றம்; இர்கை விடுக்கும பண்பின - இந்தாட்டினின் 

அம் நிங்குகலைக் கைவிடும் பண்பிளையுடையவசய் ; முதுகுடி 

நனந்தலை மூதூர் - பழங்முடிகள் நிறைக்க அசன்ற இட ததை 
யுடைய  மூதகுரரின்கண ),....வினவலின -........கேட்டலால் ; 

இவன் முன்னும் வந்தோன் மருககிலன் - இவன் முன்பேயும் 
இ௫கே வக்குவன் பொருள் இல்லாதவன், பொருகன - இணைப் 

பொருஈன் ; ஆகலின் இன்னும் அளியன் என - ஆ கலால் இப் 
பொழுதும் அளிக்கக் சக்கவன் என்று ; கின் உணாரந்தறியுகர் 

என் உணர்ந்து கூற-கின்பால் நெருஙடப பயின்று நின் உள்ளக் 
கடையை யறிக்க சான்றோர். என் நிலைமையினை நன்குணர்ந்து 
எனக்கு அறிவிக்க) பெரும- பெருமானே ; காண்குவந்து 

சன் - நின்னைக் காண்பான் வந்தேன் ) இருநீர்ப் பெருங்கழி 
'துழைஇ மீன ருக்கும் - கரிய நீர் நிறந்த பெரிய கழியிட ததத 

துழவி மீன் பிடிகதுண்ணும; துகைந்க குரவியம் Ly Sr gtd Cre 

கும - நெருங்யெ குூவியையுடைய பு. காவென்னும் புள்ளினம் 

துங்கும்; கதைந்த புன்னைச் செழுககர் வரைப்பின் - தழை 

செறிந்த புனளனைகளையுடைய செழுவிய கின் கெடுமனையின் கண்; 

கெஞ்சமர் காகுல் கினவெய்யோமளொடு - செளுசமர்க்க காதலை 

யுடைய நின்னுல் விரும்பப்பட்ட மனைவியடன் ) Bear Me 

பெறுகதில் 8 - இனிய உறக்கத்தை ரீ பெறுவாயாக; வளளு 

சால் பதன் ௮றிந்து துளி பொழிய-நெல்வளம் நிழையும செவ்வி 
யறிந்து மழைபொழிய ; நின்வயல் வேலி ஆயிரம் விளக . தின் 

வயல்கள் வலி ஆயிரமாக விளைக எ. று, 

விண்டு, மலை, விண்டோய் பிறங்தலென்றது ஈண்டு நெற்குவியன் 
மேற்று. **விண்டு வனைய வெண்ணெழ் போர்வின்”! (ஐங். 96) என்று
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பிஐரும் கூறுவது காண்க. நெல்லாகிய பெருவளம் பெற்றவை என 

இயையும். திருந்தா மூரி - இருக்காத வூன் ; அதனைத் இருத்துமாறு 
கூறுவார், “பரந்து படக்கெண்டி'' யென்றார். குறி, ஊன்; **வெண்் 
ணிண மரி? (புறம், ௩௯௩) என்பது காண்க, "வேங்கட வரைப்பாகயெ 
வடபுலம் எனஇயைக்க. எழிலி இசைக்கும் விண்டு. பிறங்கல் நெல்லின் 
பெருவளம் பெற்ற கெண்டி உண்டு இனிதுவக்கும் வேங்கடவரைப்பின் 
வடபுலம் என இயையும். வறமுண்டாகிய வழி மக்கட்குப் பசிப்பிணி 
நின்று வருத்தம் பயக்குமாகலின் “ப௫ித்தென”' corgi; Bima, 
நீங்குதல். இர்கை விடுக்கும் பண்பினவாகிய முதுகுடியென இயைத்து 
“வழங்குவது உள் வீழ்ந்தக் கண்ணும்' (குறள்.கடுநி)நீங்காத பண்பி 
யுடைய பழங்குடி யென்றுரைத்தலுமரம், நின் வள்ளன்மையையும் 
என் இன்மையையும் நன்குணர்ந்த சான்றோர் கூற் கேட்டு நின்பால் 

வந்துள்ளேன் என்பார், “*“நின்னுணர்ந்தருயுகரென்னுணர்ந்து கூறக் 
காண்கு வந். இி௮ின் பெரும”! என்றார். புதாலை ஒருவகை காரை என்பர். 
இலையும் பூவும் செறிர்து கண்ணுச் இனிய காட்சி வழங்கும் parlor 
“ததைந்த புன்னை”? யெனப்பட்டது. காட்டில் பசியும்பிணியுல் பகையும் 
இல்வழி3ய வேர்தர்க்கு இன்றயில் எப்.துதலின், அப் பசி முதலாயின 
இலவாகுக என்பார் *இன்றுயில் பெறுகில் நீயே? என்றார். என்றது 
யானும் வேண்டுவன பெற்று ஓக்கலுடன் இனிது வாழ்3வனாக என்ற 
வாரும். வேலியாயிரம் விளைக பின்வயல் என்றது, பகுத்துண்டு 
பல்லுயிரோம்பும் நல்லறம் நெடிது நிலவர. வடபுலம் பளித்ரன, 
இறுத்த ஓக்கல், வினவலின் என, உணர்ந்து கூற, காண்கு வர்இரன் 

பெரும், வரைப்பின் வெய்யோளொடு இன்றுயில் பெறுக, துளி 
பொழிய, வயல் விளைக எனக்கூட்டி விண்முடிவு செய்க. இல் : விழை 
வின்கண் வந்துது. 

Asad: கடைநிலையாவது “கடற்படை! (புறம். ௩௮௨) எனத் 
தொடங்கும் பாட்டின் உரை விளச்கத்தின்கட் கூறப்பட்டது. இப் 
பாட்டின்கண் ஆசிரியர் கல்லாடனார் வேங்கடகாட்டின் பெதுவிபல்லப 
எடுத்துரைத்து, அக்நாட்டினின்றும் தாம் ஓக்கலுடன் பொறையாற் 
றுக்கு வரசேர்ர்த காரணத்தை, **வேங்கடவரைப்பின் வடபுலம் பித் 
தென, ஈங்குவக்திறுத்த என் இரும்பே ரொக்கல்'” என்று குறித்துள் 
ளார். இன்றும் வடபுலம் பசித்தெனப் பல்லாயிர மக்கள் சோழகாட்டில் 
atg தங்இயிருப்பது கல்லாடனார் கூற்றை வற்புறுத்துகிறது? 
பொறையாழற்று வாழ்கர், வடபுலத்தினின்றும் wb DB FGA 

தம்முடைய ஒக்கலை உண்டியும் உழையுளுர் த்து இனிது Grewia 
புரப்பதால் அவர்கள் தங்கள் வடபுலத்தை நினைந்து செல்லுங் கருத்? 

இலராயினர். என்பதுபட, *5இர்கை விடுக்கும் பண்பின் முதுகுடி! 
என்று குறிக்கின்றார். கின்னையம் என்னயும் நன்குணர்ந்த சரன் மர் 
என் வருகையை நினக்கு அறிவித்தாராக, அதுவே பற்றுக் கோடாக 
யான் நின்னைக் காணவர்தேன் ; எனக்கு வேண்டுவன தந்து யான் 

சென்று இனிஇிருத்தற்கு அருளுவாயரக என நேர்கின்று நாவாற்” 
கூறற்குமாட்டாராம், *செழுககர் வரைப்பில் கெஞ்சமர் காதல் நின் 
வெய்யோளொடு இன்றுயில் பெறுகதில் நீ3யே'' என்றும், **வேலி 
யாயிரம் விளைககின் வயலே'”' என்றும் கூறுகின்றார், இக்குறிப்பறிஈ்த 
பொறையாற்று இழான் வறுமை கோய் கொண்டு வருந்தாவண்ணம் 
பெருவளன் நல்க அவரைச் இறப்பித்தானென்பது பெறப்படுகிறது. 

 



மூலமும் உரையும் ௪௩ 

௩௯௨. அநியமரன் பொருட்டெழினி 

அதியமான்மகெடுமான் அஞ்சியின் மகன் பொகுட்டெழினி, இவன் 
அதியமான் உயிரோடிருச்கும்போதே தந்தைக்குத் துணையாய் நின்று 
அரடியலில் எஈடுபட்டிருந்நான். அதியமானால் பெரிதும் ஆதரிக்கப் 
பெற்ற ஓளவையார்பால் எழினிக்கும் பேரன்புண்டு.. அவனைப் பன் 
மூறையும் பாடிப் பரிசில் பெற்றவர் ஓளவையார். ஒருகால் அவர் 
பொகுட்டெழினியின் தகடூர்க்குச் சென்றிருந்தபோது அவன் செய்த 
சிறப்பைப் பொருஈன் ஓருவன் கூற்றில் வைத்து இப்பாட்டைப் பாடி 
யுள்ளார். இரனகண், பொருகன் ஒருவன் எழினியின் பெருமையின் 
முற்றத் மில் விடியற்காலையில் நின்று தன் ஒருகண் மாக்இணை யென் 
னும் பறையைக் கொட்டிப் “புணிட்து இறை செலுத்தாச பகைமன்னர் 
அரண்களைமல் கடர்து சென்று அவரை வென்று கழுதையோ் பூட்டி, 
apis Pot at ogo ஜோய்ந்து ஈரம்புலராத போர்க்களத்தை 
யுழுது வெள்வரகும் கொள்ளும் வித்தும் மறம்மிர்க வேர்தே,நீ வாழ்வா 
wire” என்று பாடு. நின்றுனா ு, அப்பொழு3த பாசி3போ ற் பீறிக்கெடக்த 
அவளது உடையைச்களைர்து நுண்ணூல் ஆடையொன்று தந்து அவளை 
YOUTE HG களிப்பு மிக்க 3 /றலைப் பொற்கலந்டிம் பெய்து அவனும் 
அவனொடு போற்ற அவன் சுற்றத்நாடும் உண்டு தேக்கெறியு மளவும் 
தீந்து விருந்து ரெய்தான் என்று பாடியுள்ளார். 

ப॥தியேர் வெண்குடை யதியாரகோமான் 
கொடும்பூ வணெழினி மெடுங்5டை கின்றியான் 
பசலை நிலவின் பனிபடு விடியற் 
பொருகளிற் றடிவ.ரி யன்ன வென்கை 

டு ஒருகண் மாக்கிணை பொற்றபு கொடா.௮ 
கர 9காற மன்ன ரா3ரெயில் கடந்து 
நிணம்படு க௬இ பெரும்பாட் டீரத் 
கணங்குடை மரபினிருங்களக் தோறும் 

வெள்வாய்க் கழுதைப் புல்லினம் பூட்டி 
௧௦ வெள்ளை வரகுங் கொள்ளும் வித்தும் 

வைக லஓுழவ வாழிய பெரிதெனச் 
ரென்றியா னின்றனெ னாக ousir 3 x 
ஊருண் கேணிப் பகட்டிலைப் பாடி 
வேர்புரை சிதாஅர் நீக்கி சேர்கரை 

கடு நுண்ணூம் கலிங்க மடீடு யுண்மெனத் 
தேட்கடுப் பன்ன காட்படு தேறல் 
கோண்மீ னன்ன பொலங்கலத் தளைஇ 
ஊண்முறை யீத்த லன்றியுங் கோண்முறை 
விருந்திறை நல்கி யோனே யந்தரத் 

ae தரும் பெற லமிழ்த மன்ன 
கரும்பிவட் டந்தோன் பெரும்பிறங் கடையே.



௪௩௨ புறகானூது 

திணையும் நுறையு மலை. அதியமாள் மகன் பொகுட்டெழினியை ளலையார் 
பாடியது. 

உரை : மதியேர் வெண்டுடை இயர் கோமான் - முழு 
மதியொன்ற வெண்கொழல்றச் குடையை யுடைய அதியர் 
வேந்தனான ; கொடும்பூண் எழினி - வகக்து மாலை யணிக்கு 

எழினியினுடைய ; நெடுங்கடை யான் தின்று - பெருமனையின் 
நெடிய மூறறத்துலே யான் கின்று ; பசலை நிலவின் பணிபடு விடி 
யல் - இள நிலவு இகழும் பனி சொரியும் விடியற்கால த) 

பொருகனிற்று அடிவழி யன்ன . போர்பானையின். அடிச்சுவடு 
போல் வட்டமான ) எண் கை ஒருகண் மாக்கிணை ஓற்றுபு- 

. சன் கையிலிருக்கு ஒரு கண்மாக ணெயை யறைந்து; கொடா GH 
உருகெழு மன்னம் ஆ ஜெயில் கடந்து - இறை கொடா க உட்குப் 
பொருக்கிய மன்னருடைய அரிய மதிலை வளுயொது பொரு 

SPSS j கிணம்படு குரஇ பெரும்பாட் உரத்து - கரையும் 
குருஇயுக் கோயந்க பெருக்கா ௮ண்டாகிய சரம பெருக் இய; 

அணங்குடை மரபின் இருங்களந்தோறும் - அுன்பந்குரும் கெய் 
வஙகளுறையும் மூறைமையினையுடைய பெரிய பேராககளைக் 

கோறும ; வெள்வாய்க் கழுகைப் புல்லினம் பூட்டி - வெள்ளிய 
வாயையுடைய கழுையாகிய புல்லிய திரையைப் பூட்டி யுழுது) 
வெள்ளை வரும கொள்குும் வித்தும் - சவடியும் குடைவேலும் 
விதைக்கும் ; வைகல் உழவ - இடையறாது போராகிய உழவைச் 

செய்யும் வேந்தே ; பெரிது வாழிய என - நீ நெடிது வாழ்வா 

யாக என்று பாடிக்கொண்டு ; சென்று யான் நின்றனென் ஆக. 
சென்று யான் அவன முறறத்தே கின் ?றனாக ; அன்றே - அப் 
பொழு3$கு ; ஊருண்கேணிப் பகட்டிலைப் பாகிவேர். புரை 

சிகார் கீக்கிஊரவர் கிர்கொள்ளும் சேணியிற் படர்கத பெரிய 

இலையையுடைய பாசியினது வேர்போற் கிழிந்த உடையைக் 

கந்துவிட்டு) சகேர்கரை நுண்ணூற் கலிங்கம் உடீஇ - கேரிய 
கரையை முடைய நுண்ணிய நாலானியன்ற உடையைக் BOS 

உடுப்பிக்து ) உண்மென - உண்மினென்று ; தேட்கடுப்பன்ன 
சாட்படு தேறல் - சேலினது கடுப்புப்போல் காள்படப் புளிப் 

பேறிய கள்ளா ; கோள்மீன் அன்ன பொலங்கல,க்து ௮௯ .இ - 

கோளாகிய மீன் போன்ற பொன்வள்ள தஇற் பெய்து; ஊண் 

முறை ஈத்தல் அ௮ன்தியும்-உண்ணும் முறைப்படி. அளிப்பதன் றி ; 
கோள்முறை விருந்து இறை நல்கிமயோன்-கொள்வார் கொள்ளும் 
முறையில் விருக்காய் எம்மை இருதக்இ யுண்பிக்கான் ; ற்கு 
TEBE 0G அப்புறகச்ககாயுள்ள காட்டிலுள்ள ; அரும் பெறல் 

௮மிழ்கம் அன்ன-பெறற்கரிய அமு தமபோன்ற ; கரும்பு இவண் 
SIS ir oor - கரும்பை இக்காட்டிற்குக் கொண்டு வந்கவனுடைய; 
பெரும் பிறங்கடை - பெரிய வழித்தோன்றல் ஏ. று,



மூலமும் உரையும் FRR. 

அதியமான் குடியினரை அதியர் என்ப ; பாண்டியர் குடிப்பிறந்தா 
ரைப் பாண்டியரென்றும் தொண்டைமான் குடியினரைச் சதொண்டைய 
ரென்றும் வழங் தவதுபோல, மார்பிலணியும் ஆரம் வளைந்து கடத்தலின் 
கொடும்பூண் என்றுர். “விளங்குமணிக்கொடும்பூண் ஆர்!” (பு.றம்.௧௩௦] 
என வததல் கரண்க, இநள் ம. பங்கய இள கிலவி ப் (பசலை Bev” 

வென்றார். இணைப்பறையின்௧கண் வட்டமாயிருத்தலின் யாசீனயின் 
அடிச்சுவட்டை. உவமம் கூறினார், “பெழுங்களிற் றடியின் போன்று 
மொருகண், இரும்பறை (புறம்.௨௬௩) என்றுபிறரும்கூறுவர். எ.மினி, 

: ஆரெயில் கடத்தற்குக்காரணம் கூறுவார் “*மிகொாடாஉ௫ கெழு மன்னர்? 
என்றார். பேயும் கூளியும் விரும்பு மிடமாதல்பற்.0ி அணங்குடை மர 
பின் இநங்கள'' மெனப்பட்ட சென்றுமாம். பகைவர்காட்டை வென்ற 
வேர்கள் கழதையேர் பூட்டி அச்காட்டைப் பாழ் செய்வது பண்டை 
யோர் போர்முறை ; ““வெள்வாய்க் கழுதைப் புல்லினம் பூட்டிப், பாழ் 
செய்தனயவர் உனர்துலை நல்லையில்?” (புறம். ௪௫) என்பர் பிறரும். 
வெள்ளை வரகு, கவடி, கொள்; குடை-ஓருவகை வேலமரம். நாடோறும் 
இச்செயலே கிகழ்த்துதல்பற்றி, “வைக லுழவ'' எனச் சிறப்பித் தார். 
கிழிந்த ஆடைக்குப் பாசி வேரை உவமம் கூறுதல் இயல்பு;பாசி3 வரின் 
மாசொடு குறை, துன்னற் சிறாஅர்”? (பொருட ௧௫௨௩-௪) எண 
ஆரியர் மு த்தாமக் கண்ணியார் மொழிவது காண்க... நாட்பட்ட 
சேறல் களிப்புமிகு யால் ஈன்ரீன யுண்டார்க்குப் பெருமபர்கம் விளைத் 
தலால் அதனை வீரம் 2 ராடி. நாண்மீனினும் கோண்மீன் பெரிதா 
தலால் ௮.நனைப் பொன் வள்ளத்துக்கு உவமம் செய்துரர். ஊண்முறை- 
உண்டற்குரியவற்றுள் தலையும் இடையும்கடைய மாக உண்ணும்முறை? 
கோண்முறை - கொள்வார் கொள்வகை யறிம்து (படைக்கும் முறை 
கரும்பு இவண் தந்த Ded Sonu '“அமரர்ப் பேணியும்?! (புறம் Se J 
என்னும் பறப்பாட்டிற் குறித்திருத்ரலைஃ காண்க. எழினி கெறிங்கடை 
கின்று, யான் மாக்கிணை பொற்றுபு, வாழிய பெரிதெனச் சென்று கின்ற 
னெகஞுகை, அன்ற, கரும்பிவண் தக்தோன் பிறங்கடையா இய அவன், 
சிதாஅர் நீக்கு, கலிங்கம் உடீடு, தேறல் அளைஇ, af 66 Reno BOB ey 
னெனச் கூட்டி வினைமுடிவ செய்க. 

விக்கம்: சேலம் மாகாட்டின் வட பகுஇயும் மைஞர் காட்டின் 
கோலார் நாட்டுப் பகுதியும் சேர்ர்து ஒரு காலத்திற் கங்கசாடென 
வழங்கிற்று. *இப்பகு இயை இடைக்காலச் Ger jot கைப், ற்றி இதம்கு 
கிகரிலி சோழமண்டல” மெனப் பெயரிட்டு வழங்கினர். சேல நர ்டின் 
வடபகு நியை அதியர்கள் *தகடுரைத்தலை சகராக்கி கொண்டு பண்டை 
கானில் ஆட்சிசெய்து வர்தனர். தகடூநக்கு இப் பாது ர நம்புரி என்பது 
பெயர், இடைக்கால அரியமான்கள் சோழர்க்குப் பணித்து அவர்இழ்த் 
இறுகிலமன்ன ராயி HS gor, அக்காலை இவ வழடியமான்கள் கன்னடரை 
வன்று புகம்பெற்றிநா்தனர். இவர்களைக் கன்னடகாட்டுச் கல் 

வெட்டுச்சள் அதியமா; எனக் குறிக்கின்றன. பிற்கால அிியமான்க. 
ளான எழினி, விடுகாகமகியபெ நமாள் மூதலியோர்கள் தம்மைச் சேரா 
குடிக்குரிய ரென்றே $ கூறிக்கொள்வாரரயினர். கல்வெட்டிலாகாவி' 
னர், சேரமான் தகடுரறி* த பெரஞ்2சரலிரும்பொறை அதியமாகள 
வன்று அவனது தகடுரைக் கைப்பம்றிக் கொண்டதனால், 4 அதிய 

*Mysore Gazetteer, 01. 1. P. 334. tT bP. ind Vol. VL OP 331 
{Bom. Gazetter Vol. H, P. 495. §2p. Ind. Vol. VI. P, 332 ues. 
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௪௩௪ புறகானூறு 

மான்கள் சேரர் குடியினராதல் கூடாதெனக் கருதுகின்றனர் *. பண்டை 

காளைச் சேரர் சோழ பாண்டியர், தனித்தனியே தத்தம் குடியிம் பிறந்து 

தம் நாட்டின் ஒரு பகுதியிலிருந்து ஆட்சி செய்தோருடனே போர் 

உடற்றியிருத்தலின், அதனால் அவர் குடு. வேறுபட்டவராகக் கருதுவது 

இடையாது.. அதலால் அதியமான்கள் என்றுமே சோர் குடிக்கு 

உரியவரென்பது தணிவரன செய்தியாகும். இனிப் பாண்டியன் நெடுஞ் 

சடையனுடைய செப்பேடொன்று* “ம ரயிடும்பெரும்புனல் காவிரிவட 

சரை, ஆயிர வேலி யயிரூர் தன்னிலும், புகழி யூரிலுக் இகழ்3வல தியனை 

ஒடுபு றங் சண்டவன் ஒலியு-ட மணித்3தர், ஆடல்வெம்மா வவையுடன் 

Got & Gb, பல்லவனுங் கேரளலு மாங்கவற்குப் பாங்காடுப், பல்படை, 

யொடு பார்ஜெளியப் பவ்வமெனப் பரக்தெ.க்து, குடபாலுங் குண 

பாறு மணுகவந்து விட்டிருப்ப, வெல்படையொடு மேம்செனறங், இரு 

வரையு மிருபரலு MW Oris ust AOS gs, குடகொங்கத் தடன் 

மன்னனைக் கொல்களிற் ரெடுங்கொண்டு போந்து, கொடியணிமணி 

நெடுமாடக் கூடன்மதஇி லகத்துவைத்தும்'' என்று கூறுவதனால், நெடுஞ் 

சடையன் பராந்தகன் காலத்தில் அதியமான் ஒருவன் பல்லவரையும் 

கேரளரையும் துணைகொண்டு பாண்டியனோடு பொருது தோற்றுக் 

கூடல் நகரில் ிறையுற்றுளென்று அறிகின்றோம். ஆயினும் இப் பாரில் 

மீகொங்கெளப்படும் மேலைக் கொங்குகாட்டு வேக்நனும் கலக்திருத்த 

வின், அதியமான்கள் இச்காலத்3த கொங்குகாடு முற்றும் புகழ்கொண்டு 

விளங்னெரென்பது தெளிவாகிறது. சேலகாட்டு நாமர்கல்லிலுள்ள 

அரங்கநாதர் கோயில் கல்வெட்டொன்று (8) அதியமான் குடியைக் 

குறிப்பிட்டு, அங்குள்ள கற்ருகையை “அநி3யந்திர விஷ்ணு இரகம்!” 
என்று குறிப்பதால், அதியமான்களின் குபுவரலாறு தமிழகத்தில் பல 

நூற்றாண்டுகள் தொடர்ட்து வந்திருத்தலைக் காணலாம். இதன் விரி$த 
செய்தியை இவ்வுரைகாரர் எழுகிய **அதியமான் கெடுமான அஞ்சி'' 
என்ற தனி நூலிற் சண்டு கொள்க. 

Bascal செப்பொருஈன் சென்று பொகுட்டெ.ழினியை 

யடைக்து பாடி வாழ்த்தியது வரை ஒர பகுதியும், எழினியின் கொடை 

நலம் ஒரு பகுதியுமென இரு பகுஇிகள் உண்டு. இரண்டும் கணைவன் 

கூற்றுக்களேயாம். முதற்பகுதியின் தொடக்கத்தே எழினியை எடுத் 
துரைக்கும் இணைவன், அரசியல் நடாத்தும் உயர்குடியிற் பிறக்தவன் 
சழினியென்றற்கு “மதியேர்...எழினி'' என்ரான். எழினியின் நெடு 
மணை முற்றம் சென்றது பின்பனிக் காலத்துத் தேப்மதிப்பக்கத்து 
விடியற்கால மென்பது விளங்க, **பசலை நிலவின் பனிபடு விடியல்?! 
என்றான். வினைமேற் சென்ற தலைவர் வினைமுடித்து வந்து மனக்கண் 
உறையும் போதாகலின், அப்போதில் வினைமுடித்த மார்பினை யெடுத் 
கோதிப் புகழும் கருத்தால், வினைபுரிந்த செயலை, “கொடா வுருகெழு 
மன்னர்...... வாழிய பெரிதென'! எடுத்தோதி வாழ்த்தினான். எழினி, 
விடியற்போதில் வர் துதன்வினை வென்றி கூறி வாழ்த்திய இணைவனுக்கு 
உரியதொரு புத்தாடை தந்து உடுப்பித்து, காட்பட்ட தேறலைப் பொன் 
வள்ளத்திற் பெய்து தர்தானாக அதனைப் பாராட்டி, **ஊருண்...ஈல்கி 
யோனே?! என்றான். கொடுப்பவன் கொடை நலம் ஏற்போனது ஊண் 
மூறையும் கோண்முறையும் அறிந்து செய்வதென்பது கொடைக்கடன் 
இறுக்கும் குடிப்பிறந்தார்க்ேகே இனிது ௮அமைவதாகலின், “*“ஊளண்முறை 

*M. Ep. R. for 906. para. 34. tMadras Museum Plates of 

Jatila varaman (8) A. R. No. 7. of 1906.



மூலமும் உரையும் ௪௩௨௫ 

யீத்த லன்றியும் கோண்மூறை விருந்திறை நல்கியோனே”' எனப் 
பாராட்டி, அவன் முன்னோர். வேற்று சாட்டினின்றும் கரும்பு 
கொணர்ந்த வரலாற்றைக் குறித்து, “அந்தரத்து அநம்பெற லமிற்த 
மன்ன கநம்பிவண் தந்தோர் பெரும் பிறங்கடையே'' என்று புச.ழ்க் 
தோதினான் ரணை 

௩௯௩. சோழன் ருளமுற்றந்துந் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 

குறுச்தொகையிம் காணப்படும் “கொங்கு?தர் வாழ்க்கை” என்ற 
பாட்டைப் பாடிய இறையனரின் வேறுபடுக்க இப்பாட்டைப் பாடிய 
சான்றோர் ஈல்விறையன ரெனப்படுஇன் ரர். இவர் பாடியனவாக வேறு 
பாட்டுக்கள் இல்லை. இப்பாட்டும் கணைப்பொருசன் ஓருவன் வறுமை 
யால் பெருவரட்டமுற்றுச் சோமன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கள்ளி 
வளவ ளப் பாடிப்பரிரில்கட்குங் கூற்றாக அமைந்துள்ளது. இதன்கண் 
இணைப் பொருகன் ஓநவன் வறுமை மிகுந்து தன்னைப் புரப்போர் 
எங் 2சனும் உள3ரா எனத் 3௪0. ஒருவருங் கடைச்காமையால் வருக்இக் 
கிள்ளிவளவூன யடைந்துநிகழ்க்நது கூறி, “அண்ணை, கின் ஈல்லிசை 
நினைந்து நின்பால் வந்துள்ளான்; என் சுற்றம் உணவுகொண்டு பன்னாட் 
ar Yas ow, நிணம் விரவிய சோறும், பகன்றை மலர் 2பான்ற 
மெல்லிப ஆடையும் த்து எம்மை ஆநரித்தல் வேண்டும். யாங்கள் 
நின்னுடைய நி நவடியைப் பரவி வாய்வாள் வளவன் பன்னாள் வாழ்க 
என வாழ்த்திப் பாடுவோம் என்று கூறியுள்ளான். 

பதிமுதற் பழகாப் பழங்கண் வாழ்க்கை 
குறுநெடுக் கணை யொடு கூர்மை வீதலிற் 

குடிமுறை பாடி. யொய்யென வருக்இ 

அடனசை மறக்தவெயங் குழிசி மலர்க்கும் 
இ கடனறியாளர் பிறகாட் டின்மையின் 

வள்ளன் மையினெம் வரைவோர் யாரென 

உள்ளிய வுள்ளமோ டூலைசை துணையா 

உலக மெல்லா சமொருபாற் பட்டென 
மலார்தா ரண்ணனி னல்லிசை யுள்ளி 

௧௦ எர்ங்னை மறந்தவெ னிரும்பே ரொக்கல் 
கூர்ந்தவெவ் வம்விடக் கொழுசிணங் கிழிப்பக் 
கோடைப் பருத்தி வீடுகிறை பெய்த 
மூடைப் பண்ட பிடைரிறைக் தன்ன 
வெண்ணிண கூரி யருள காளுற 

சுடு ஈன்ற வரவினாவுருக் கடுக்குமென் 
தொன்றுபடு சிகார் துவர நீக்டுப் 

போதுவிரி பகன்றைப் புதுமல ரன்ன 
அகன்றுமடி கலிங்க முடீஇச் செல்வமும் 
கேடின்று நல்குமதி பெரும மாசில்



௪௬ புறகானூது 

௨௦ மதிபுரை மாக்கணை தெளீர்ப்ப வொற்றி 
அடுமக ளொல்க லொப்ப வாடிக் 

கோடை யாயினுங் கோடா Danser ds HS 
காவிரி புரக்கு ஈல்கட்டுப் பொருத 
வாய்வாள் வளவன் வாம்கெனப் 

௨௫ பீடுகெழு கோன்றாள் பாடுகம் பலவே. 

திணையுந் துறையு மலை. சோழன் குளமுற்றந்துந் துஞ்சிய கிள்ளி வளவள 
தல்லிறையலுர் பாடியது. 

உமை: பதி முகம் பழகாப். பழங்கண் வரழ்க்கை - 

கொடக்க முதலே பழகி யறியாக துன்ப வாழக்கையில் ; குறு 

கெடும் துணையொடு கூர்மை வீ.கலின் - இளைய நெடிய துணையர£ 

இய மனைவியுடனே மதிநுட்பமும் கெடு தலால் ; குடிமுைை 
பாடி - oC ar or முறையே செண்று பாடி; ஒய்யென 

வருக்இி -ஈவோரின்மையின் மிகவும் கைந்து வருக்கு) அடல் 

BOF WOES எம் குழி மலர்களும் - சோறு சமைக தறகண் 

உள்ள விருப்பத்தை மறந்த எம்முடைய மட்பானையை நிமிர் 
துச் சமைக்கச் செயயும் ) சடன் அறியாளர் - பரவுக்கடனை 
பறிந்தாளும் செல்வர் ;) பிற காட்டின்மையின் - பிற எக்காட்டி 

னும இலராதலால் ; வள்ளன்மையின் எமவரைவோர் யார் 

என - இரப்பார்க்கு இல்லென்னாது கொடுக்குக் கன்மையுடை 

மையசல ஏம்மை ஏற்று உகவவோர் யாருளர் என்ன ; உளளிய 

உள்ளமொடு - நினைச்சத கெறாசத்துடனே ; உலைகளை துணை 
யா - வருந்துகற் கேதுவான விருபபம் துணையாக ; உலக 

மெல்லாம் ஒருபாி பட்டன - உலக வாழவிறகஞுமிய வளங்க 
ளெல்லாம் ஓரிட தக யுண்டானாற்போல ; மலா தார் அண்ணல் 

நின் ஈல்லிசை உள்ளி- மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட மாலை 

யணிக்கு தலைவனாகிய கீ உள்ளாயென அறிந்து தின்னுடைய கல்ல 

புகழை கினைக்து 5 ஈர்ல்கை மறக்து என் இரும்பேரெசக்கல் - 

உண்டு கையிரமாதலைத் துறந்து வருந்தும் என் பெரிய சுற்றம் ) 

ர்க்க எவ்வம் விட - மிக்குன்ன பக வரு 5-ம் கெடுமாறு ; 
கொழுகிணம இழிப்பபகொழுவியவனை க துண்டாக்கி; கோடைப் 

பரு. விடு கிறை பெய்த - கோடையிற் கொண்ட பரு,க.இயி 

னின்று நீக்கச் சுலாந்த பளஞுசியானது நிறையக் Doo Sa; 

மூடைப் பண்டம். மிடை நிறைந்தளனை - பொதுியாகிய 

பண்டம் மிடைந்து நிறைந்திருந்காறபோல $) வெண்ணிணா 
மூரி அருளி - வெள்ளிய வன்துண்டங்களைக் கொடுத்து உண் 

பித்து ; காளுற ஈன்ற அரவின காவுருக் கடுக்கும் - சனுகுற் 
குரிய பொழுது எய்து முட்டையினற பாம்பினது நாவின் 
வடிவைப்போல ) என் தொன்றுபடு AST gt Hor B&B ~ 
பழமை யுற்றுக் இழிந்து பிளவு பட்ட என் 9 Pus



மூலநமூம் ஊரையும் ௪௩௭௪ 

உடையை முற்றவும் நிக) போது விரி பகன்றைப் பது 

மலர் ௮ன்ன-அரும்பி மலர்ந்த பகன்றையின் புதுப்பூப் போன்று 
அகன்று மடி கலிங்கம் ௨டஇ - அகல மடிக்கப்பட்ட ஆடை 

கொடுக் துடுப்பிக்து ; செல்வமும் கேடின்று கல்குமஇ-மல் 
வதகுையும் குறையாவளவிற் கொடுப்பாயாக ; பெரும - பெரு 

மானே ; மாசில் மதி புரை மாக்கிணை தெதளிர்ப்ப வொற்றி - 

கலை குறைவில்லாத முழுமஇயக்ையொக்கும் தடாரிப் பறை 
வயொலிக்க இசைக்கு; ஆடுமகள் ஆடி. ஒல்கல் ஓப்ப - ஆடு 
மகள ஆடி யிலளைத் தொடுங்கமுவது போல; கோடையாயமினும் . 
எல்லாம் பசையற்றொடுங்கும் கோடைக்காலம் வந்தபோதும் ; 
கோடா ஒழுக்கத்துக் காவிரி புரக்கும கன்னாட்டுப் பொருந - 
தப்பாது கிரொழுறு தலையுடைய காவிரியாறு பாயும்கல்ல காட்டுக் 
கு,த் தலைவனே-. ; வரய வாள் வளவன் வாழ்க என - தப்பாது 
வாட்படையை யுடைய இளனி வளவன் வாழவானாக என்று ) 
பீடுகெழு கோனரறுள் பல பாடுகம் - பெருமை பொருக்இய 
கின் வலிய தாளைப் பல படியும் பாடுவோம்; எ. று, 

வாழ்க்கை சொடங்கிய ராண்முதல் வறுமைத் தயா கண்டறியாமை 
விளங்க, “பழியாகற் பழகாப் பழங்கண் வாழ்க்கை!” எனப்பட்ட து. 
பதிதல், ஈண்டுத் தொடக்கத்தின் மேற்று. குறுகெடுர் துணையென் ஐ 
விடத்துக் குறுமை இளமையும், நெடுமை காலமும் குறித்து கின்றன. 
மனைவியைக் குறுெடுந் அணையென்றான். கூர்மை, அறிவின் நுட்பம். 
சீரிய மதிநுட்பமுடையார்க்கும் வறுமை அநுட்பம் மாழங்கச் செய்து 
லின், “கூர்மை வீதலின்'! என்றார். குடிமுறை பாடியென்றது, ஏருழுது 
வாழும் வேளாண்மக்கள் இல்ல்?தாறும் பாடி ஊண்பெற்று வாழ் 
தலைக் குறித்து கின்றது. “Moher வரழ்கர் குடிமுறை புகாஅ, ATE துண்ணும் உயவல் வாழ்க்கை'' (புறம், உளு) என்று பிறரும் கூறுதல் 
காண்க. குடிமுறை பாடியிரத்தல், மேன்மேலும் இரத்தற்கே இட 
னாவதன்றி, இரலாமை பயக்து கம்மில் இரக்து தமது பாத்துண்ணும் 
SOE பயவாமையின் ஓப்யென வருந்தி யென்றான். குழிசியை 
மலாத்தலாவது, அரிரி மூதலாயின இன்மையால் சமைத்தற் ரொழில் 
கிகமாமையின் கனிழ்த்து வைத்திருக்கும் மட்பானையை அங்வரிசி முத லாயின பெற்றவமிச் சமைத்தற்கு நிமிர்த்து அடுப் பற்றுவது. இல்லா 
சது இன்மை தீர்ப்பது உடையார்க்குக் கடன் orate gor யறிந்தொழு 
கும் செல்வரை ஈண்டுக் கடன றியாளரென்றூர் . GOS நாட்டில் தாம் 
இன்மைபுற்று வருந்துவது அச்கடனியாளர் தம் நாட்டில் இல்லா 
மையை யுணர்த்துதலால் பிறகாட்டில் அவர் இல்லாமையை விதந்து 
“பிற காட்டின்மையின்'' என்றார். உலைவுல் கேதுவாகய நசை உலை ஈசையெனப்பட்ட து. ஆகவென்பதன் ஈற்றகரம் விகாரத்தாற் ரொக் 
கீது. உலூயல் வாழ்க்கைக்கு வேண்டும் வளமெல்லாம் ஒரிடத்தே ஒருங்கு உளவாதல் அரிதாதலால், “உலகமெல்லாம் ஒருபாற்பட் 
டென!! என்றார். ஒருபாற்பட்டவமி, அது குறித்து அனைவரும் 
அவ்விடத்தை நினைந்து வருபவாதலால், யான் கின்பால் வருவேனா னேன் என்பான், மலர்தா ரண்ணல் நின் நல்லிசை யுள்ளி'' வருவே ஞயினேன் என்றான். உலகம்-ஈண்டு உலஇயல் வர்ழ்க்கைக்கு வேண்



௧௬௩௮ புறநானூறு. 

டும் வளம் குறித்து கின்றது; வளமாவது, உண்டியும் உடையுமென 

இரண்டாகி யடங்குமென்றறிக. உள்ளிய தனால் ஒக்கல் பிறரை இரத் 

தலைக்கைவிட்டு ஈர்ங்கை மறப்பதாயிற்று. கிழித்தெனற்பாலது கிழிப்ப 
வெள வந்தது. இழித்தல், சூட்டுக்கோலாற் குத்திச் சுட்டுத் துண்டாக் 
குதல். பருத்திவீடு, பருத்தயினின்றும் எடுத்துக் கொட்டை நீக்கிச் 
சுிரப்பட்டபஞ்சு. பருத்தியினின்றும் விடுபட்டதுபருத்திவீடாயிற்று. 

மூட்டையீன்ற பாம்பின் நார பெரிதும் பிளவுபட்டுக் காட்டுமென்ப. 
சனுதற்சுரிய காளெய்திய போதே பாம்பு முட்டையீனும் என்பார், 
*நாளுறவீன்ற வரவு! என்றார். “நாளுற்று ஈம்பி பிறந்தான்! (சீவக; 
௧௦.) என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க. செல்வமில்வமி யெய்தும் 

வறுமைத் துன்பத்தை நன்குகண்டிருக்கின்றானாதலின், செல்வமும் 
கேடின்றி நல்குமதி'யென வேண்டினன். மதிக்கு மாசு, கலை குறைவு. 
ஆடுமகள் ஆடி.யொல்குவது போலக் கோடையில் எப்பொருளும் வாடு. 
வதங்குமென வறிக, இடையருத நீரொழுக்குடையதாகலின், காவிரி 
யைக், “கோடா வொழுக்கத்துக் காவிரி'' என்றார். வளவன் நல்கிய 
வழித் தான்செய்யக் கூடியது இதுவெள்பான், * வளவன் வா.ம்கெனப் 
பீடுகொட நோன்றாள் பாடுகம் பலவே” என்றான். வீருலின், வருந்தி, 

உள்ளமொடு, ஈசை துணையாக, ஒருபாற்பட்டென, உள்ளி, மற என் 
ஓக்கல்,இிறித்து, அருளி, நீக்கு, உ௩இ, கல்குமதி, பெரும, தெளிர்ப்ப 
ஓற்றி, பொரு, வாழ்கெனப் பாடுகம் பல வெனக் கூட்டு. வினை முடிவு 
செய்ச. 

விளக்கம்: சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனை ப் 
பாடித் தமக்குப் பரிசில் ஈல்கிவிடுத்தல் வேண்டுமென்ற கருத்தை அவ 
னுக்குத் தெரிவிக்கும் கருத்துடையரான நல்விழையஞர், இணைப் 

பொருகன் ஓறவன் கூற்றில் வைத்துக் தாழுற்று வருக்ிய வருத்தத் 
தையும் தமக்கு வேண்டும் பரிசில் நிலையையும் இப்பாட்டின்கட் கூறு 
கன்ருர். முன்பெல்லாங் கண்டிராத வறுமையுண்டாக, அதல் அறிவு 
மழுங்கிச் கடனறியாளர் இருக்குமிடம் நாருச்சென்று அவர் குடி. 
தோறும் சென்று இரந்து வருந்திய வருத்தத்தை பதிமூதற் பழகா... 
இன்மையின்'! என்றார். தம் வறுமைதரக் கொடுக்கும் செல்வர்களைப் 
1ிறராடுகளில் தேடியலைந்ததும், குடிதொறும் சென்று இரந்துவருந்தி 

யதும் தோன்றக் “கடனறியாளர் பிறகாட்டின்மையின்'' என்றும், 
““குடிமுறை பாடி யொய்யென வருந்தி! யென்றும் குறித்தார். இள்ளி 

வளவன்து கொடைகலம் கேள்வியுற்று அவன்பால் தாம்வருர் இத் இரி 
தலைக் குறிப்பாராய், “*வள்ளன்மையன்...உள்ளி'”? வர்தனன் என்று 
கூறுகின்றார். வள்ளன்மை யில்வ(8ீ, இரவலரை வரைந்து வரவேற்று 
உடையும் உண்டியும் நல்கிப் புரக்கும் செந்தண்மை யுள தாகாமையின், 
₹வள்ளன்மையின் எம் வரைவோர் யாரென'' இறையனஞாரது உள்ளம் 
உள்ளுவதாயிற்று. கரவாது உள்ளமூடையாரிடத்தில் இரத்தலே இர 
வலர்க்கு இன்பமும் எழுச்சியும் தரூவதாகலின் வள்ளியோரை நாடுவது 

இயல்பாயிற்று. இனிய வுணவும் அசன்று மடு. கலிங்கமும் தரல்வேண்டு 
மெனக் குறித்தவர். மீள அளவை குறித்து இரத்தலாகிய செயலை மேம் 

கொள்ளாவாறு மிகுதியாக sage வென்பாராய்ச் !*செல்வமூம் 
கேடின்று ஈல்குமதி பெரும!” என்றும், இதற்குக் கைம்மாருக யாம்செய் 
யத்  தக்கதொன்றுமில்லையாயினும், தளர்ச்சியின்றி நின் பீடுகெழு 
கோன்றாள் காடெங்கும் விளங்குமாறு பாடுவோம் என்பார், “மாடல்... 
பலவே”! என்றும் குறிக்இன்றார்.
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௩௯௪.  சோழியவேறுதி திருக்குட்டுவன் 

இிருக்குட்டுவன் சேரநாட்டின் பகுதியாகிய குட்டராட்டு அரசர் 
குடியில் தோன்றியவன்: குட்டகாட்டு வேக்கரைக் குட்டுவர் என்பது 
வழக்கு. சேரவேர்தர் பலர் செங்குட்டுவன், வேல்கெழுகுட்டுவன், சேர 
மான் குட்டுவன் கோகை எனச் தொகை நால்களுட் காணப்படுகின்ற 
னர்... குட்டுவன் என்னும் பெயரே பலர்ச்குச் சிறப்புப் பெயராகவும் 
வழங்கப்பட்டிருப்பதை இதனாலும் அறியலாம். இவ்வகையால் இத் 
இருக்குட்டுவன் தன் குடிமுன்னோர் பெயரையே தனக்குச் சிறப்புப் 
பெயராகக் கொண்டவன் என அறிஇன்றோம். இவன் முன்னோர் 
சேரநாட்டு மூடிவேநர்கராய் விளங்கயிருந்கனர். குட்டுவர் குடவர் 
பொறையர் எனச் சேரவேந்தர் குடி.வகை பலவுண்டு, ஒருகாலத்தே 
குட்டுவர் குடிவலி குன்றியொடுங்கிக் கடக்கையில் அதன்கண் இத் 
இிருக்குட்டுவன் தோன்றித் தன் வன்மையாலும் வள்ளன்மையா லும் 
முடிவேர்குனாகற்குரிய சிறப்புடையனாகவில்லையே யன்றிப் புலவர் 
பரடும் புகழ்ர்குரிய சிறப்புற்றிருந்தான். இனிக் குட்டுவர் குடியில் 
Carer Du சேரமான் கூட்டுவன் கோதை யென்பான் மூடிவேக்தனா 
யிருந்தமையின் இவன் ஓழு பகு0ிக்கு.ஜ் தலைவனாயிருந்திருக்கலாமென 
கினத்தற்கும். இடமாண்டு,.  பருச்முட்டுவன். கொடச்கத்தில் சோழ 
வேந்கன்பரல் காசீனத்தலைவ௨ணாயிருக்து.. போர்ச்செயல் மாண்பால் 
சோழிய ஏனாடி யென்று அவனால் மாராயர் தரப்பட்டான். அதனால் 
இவன் சோழிய lavas DGG! ்டுவன் எனப்பட்டான்... இவனுடைய 
ஆர் பாலைக்காடு நாட்டிலுள்ள வெண்குடையென்ற வூராகும். இப் 
போது அது வெங்கொடியென வழங்கும் சீநாராகவுா து. வெண்குடை 

யன்னும் ஊரில் இிருக்குட்டுவன் வரிவர்த குடும்பமொன்றுள து. 
அவர்கள் தங்களைக் குட்டுவன் வீட்டார் என்ேற கூறிக்கொள்ளுகன்ற 
னர். கோனாடு என்பது புதுக்கோட்டைப் பகுறியிள் ஓடும் வெள்ளாற் 
றின் கரை சேர்ந்த நாடு, இதன் பரப்பு இருபத்து oT bars atone 
யெனக் கல்வெட்டுக்கள். (9, 8 Ins. 88) உறன்றன. இது கல் 
வெட்டுக்களில் கோனாடான இரட்டபாடி கொண்ட சோழவள நாடு 
(2. 5. Ins. 129) என்றும், கோளார்தக வளராடான கோஷ (7.3 
176 86) டென்றும், கடலடையா இிலங்கைகொண்ட சோழவளநாடு 

(2.5. 16 167) என்றும் வழங்கும். இக்கோனாடு. வடகோறாடு, (1. 8, 
105 286) தென்கானா௫, (12. 8. 176121) மேகோனா (P. S. Ins 198) 
டென்றும்மூவகைப்படும். குமரனாருடைய எறிச்சி லார் இம்கோனாட்டில் 
உள்ளது. 8ம்கொனுடு இளங்கோளணா (2. 5. 106 738) டென்றும் வழங் 
கும்) இக்காடு இப்போது குஞ்சை சில்லாவிலுள்ள அறந்தாங்கி தாலுகா 
வின் மேலைப்பகுஇியாக இருக்கறது. இதன் இயல்புகளை இவ்வுசை 
காரர் எழுதிய மதுரைக் மரனார் என்ற நாலிம் பரக்கக்காண் ௪. ஒருகால் 
Carey எறிச்சி லார் மாடலள் மதுரைக் குமரனார் அவனைக் காணச் 
சென்றார். திருக்குட்டுவன் சால 2தில் அப்பகு யெல்லாம் தமிழ்காடா 
கீவே யிருக்நமை நினை ௩ ர" தக்கது... அவன் குமரனணாரை வரவேற்று 
வேண்டுவள நல்்இ இணி ட்ரர் செய் தான். இருக்கையில் ஒருகாள் 

தாம் விடைபெற வேணடியிருக்கும் குறிப்பை அவர் அவருக்குத் தெரி 
வித்தார். அவன் போர் பல செய்து வெள்றியொட விளங்கிய வெஞ் 
சின யானையொன்றை ஒப்பனை செய்து நிரம்பப் பொன்னும் பொருளும் 
உடன்வரக் குமரனாரீக்குப் பரிசில் அளித்தான். யானையின் பெரு 
மாண்பு கண்ட குமரனார் அதனை யணுகற் கஞ்சி அதனைத் திருப்பி
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வீட்டார். தான் விடுத்த யானை திரும்பி வரக்சண்ட திருக்குட்டுவன், 

தான் தந்த வேழப்பரிசில் தம் வரிசை நோச்கச் சிறிசாமெனக் கருதி 

விட்டார்போலும் இச் சான்றோர். வரிசையறியும் தரமில்லாது 

போனேனே எனத் தானே காணி, அவ்வேழத்தோடு பிறிதொரு 

பெருங்களிறு கொணரச் செய்து அதனையும் முன்னே விடுத்ததுபோல 

ஒப்பனை செய்து சான்றோராகய குமரனார்க்கென விடுத்தான். அவ 

னுடைய அச் செயலறிக்ச குமரனார் பெருவியப்புக்கொண்டு இப் 

பாட்டை ஒரு பொருகன் கூற்றில் வைத்துப் பாடினார், இதன்கண் 

கணைப்பொருகனாயெ தான், வெண்குடைக்கழ?3வோனான இருக்குட்டுவன் 

பெருமனையை யடைந்து விடியலில் எழுந்து அவன் தந்டையின் வஞ்சிப் 

போர்த்திறத்தைப் பாடின தாகவும், அதுகேட்டுத் தன்னை அவன் தன் 

பால் பிரிவின்றி யிருக்நல்வேண்டிக் களிற்றுப் பில் BaD oy Ges or 

வும், அது போரிம் பளைவரைக் கோன்று னம் நீணியாத வெஞ்சின 

வேழமெனவும், அதுகண்டு இணைவன் அஞ்9ி அதனைப் பெயர்த்தும் 

அவன்பாம் செல்லவிடுத்ததாகவும், அதனையவன் சிறிதெனத் இருப்பி 
விட்டதாகக் கருதிப் பிறிதுமொரு களிறு நல்கனானெனவும் அவன் 
தந்த பெருஞ்செல்வத்தால் தான் பின்பு என்றும் இரத்தலை மேற்கொள் 
ளாத செல்வனான தாகவும் கூறி. வஞ்சப்புகழ்ச்சியாக அவன் துன்ன 

ரம் பரிசில் தக்தரன் ; Ag கொண்டு யான் அவன்பால் என்றுஞ் 

செல்லேன் ; உயர்மொஜிப் புலவீர், நீவிரும் அவன் வையம் புகழும் 
வள்ளியோ னென்ப துண்மையாயினும் அவனை உள்ளுதலை யோம்பு 
Wer? என்று கூறியுள்ளான். 8, பி. 1220 ஆம் ஆண்டில் மாறவன்மன் 

முதற் சுந்தரபாண்டியன் காலத்தில் வஞ்?ி பாடிய புலவன் இருவரன் 

குளமூடையான் என்பவனுச்கு மறச்சக்கரவர்த்திபிள்ளை யென்ற சிறப் 

புப்பெயர் கொடுத்து விளைறிலம் பல இறையிலி காணியாகக் கொடுத்த 
செய்தியைக் கல்வெட்டு (17, 5, 108 278) கூறுவது ஈண்டு கினைத்தம் 
குரியது. ் 

சிலையுலாய் நிமிர்ந்த சாந்துபடு மார்பின் 

ஓலிகஇிர்க் சழனி வெண்குடைக் ௪ழவோன் 

வலிதுஞ்சு தடக்கை வாய்வாட் குட்டுவன் 

வள்ளீய னாதல் வையகம் புகழினும் 

இ உள்ள லோம்புமி னுயார்மொழிப் புலலீர் 

யானும், இருணிலாக் கழிந்த பகல் சொய் வைகறை 

ஒருகண் மாக்கிணை தெளிர்ப்ப வொற்ற்ப் 

பாடிமிழ் முரசி ணிய3றரத் தந்தை 

வாடா வஞ்சி பாடினே னாக 
௧௦ அ௮சமலியுவகையொ டணுகல் வேண்டிக் 

கொளன்றுசிலர் தணியாப் புலவுசாறு மருப்பின் 
வெஞ்சின வேழ ஈல்கின னஞ்சி 

யானது பெயர்ச்சனெனாசச் தானது 
சிறிதென வுணர்ந்தமை காணிப் பிறிதுமோர் 

கடு பெருங்களிறு ஈல்கி யோனே யதற்கொண்



மூல்மும் உரையும் Pre 

டிருமபே ரொக்கல் பெரும்புலம் புறினும் 

துன்னரும் பரிசி றருமென 

என்றுஞ் செல்லேனவன் குன்றுகெழு காட்டே. 

தீணையுந் துறையு மவை. கடைநிலையாயின வெல்லாம் பாடாண்டிணை. சோழிய 

ஏுதி திருக்குட்டுவனைக் கோஜட்டு எறிச்சிலூர் மாடன் மதுரைக் ௬ரஜர் பாடியது. 

உரை: அலையுலாய் கிமிர்க்கு சாந்துபடு மார்பின் - விற் 

பமிற்சியால் உயர்ந்தகன்ற சந்தனம் பூசப்பட்ட மார்பினை 

யுடைய) ஒலிகதஇர்க் கழனி வெண்குடை இழவோன் - தழைத்த 

க.இர்கள் பொருந்திய கழனிகள் சூழந்த வெண்குடையென்னும் 

ஊர்க்குரியவனான ; வலிதுஜ்சு தடக்கை வாய்வாள் குட்டுவன் - 

வலி பொருந்திய பெரிய கையையுடைய தப்பாது வாளை Cus 

தும் இருக்குட்டுவன் ; வள்ளியனா தல் வையகம் புகழினும் - 

வள்ளன்மையுடைய னெனபகை உலகத்து நன்மக்கள் புகழ்க் 

$தோதுவையும் ; உயர்மொழிப் புலவீர் - உயர்ந்த கருத மைக் 
தாதுனா 4 ழி / க க்ருது 

சொற்ககா வழங்கும் புலவர்களே ) உள்ளல் ஓம்புமின் - நினைக 

தலைக் சைவிடுவீராக ;  யானும்-. இருள்கிலாக் கழிக்க பகல் 

செய் வைகறை - இருட்போதும் கிலவுப்போதும் கழிந்த பகற் 

போஇனைச் செய்கறகுத் கோன்றிய விடியற்காலததே ) ஒரு 

கண் மாக்கணை தெலளிர்ப்ப ஒற்றி - ஒரு கண்ணையுடைய பெரிய 

கடாரிப்பறை மெல்ல ஒலிககுமான௮ு இசைத்து; பாடு இமிழ் 

முரசின் Huw 57s sions - ஒலி முழங்குகின்ற முரசிளையும் 
செய்யப்பட்ட தேரினையுமுடைய Sor BN GU; வாடா 

வளு௪ பாடினெனாக-வளுசி த்துறைப் பாட்டொன்றைப் பாடினே 

னாக; அகமலி யுவகை3யாடு-மனம் கிறைக்த உவகையினால்; அணு 

கல் வேண்டி - பிரிவினறித் தன்பால் அன்பால் கெருங்கியுறைய 
வேண்டுமென விரும்9;) கொண்று சினம் துணியாப் புலவு நாறு 

மருப்பின். பகைவரை கொன்ற பின்பும் முன்புகொண்ட சீற்றம் 

குன்றா க புலான் மணங்கமழும கோட்டினையுடைய ) வெளுசன 
வேழம் ஈல்கென் - வெவ்விய சின ச்தையுடைய யானையொன் 

ODS தந்தான்; அளுசி - அதுகண்டு அச்சமுற்று ) யான் அது 
பெயர் ககனெனாக - யான் அவ்வேழ,க்ைக அவன்பாலே திருப்பி 
விட்டேனாக; கான் அது சிறிதென வுணர்ந்துமை காணி - 
அவன்தான். அது என்வரிசைக்குச் சறிதென உணர்ந்தமை 
யெண்ணி நாணரமுற்று; பிறிதும் ஒருபெருவ் களிறு ஈல்ஒியோன்- 

ஏமலும் வேறே ஒரு பெரிய கனிற்றை கல்கனொான் ; அதுற் 

கொண்டு - அதனால்; இரும்பேரொக்கல் பெரும்புலம் பு.நினும் - 
மிக்க பெரிய என் குற்றக்கார் வறுமையால் பெருந்துன்பம எய் 

,இஞசசயினும்; அவன் குன்றுகெழுகாட்டு - குன்றுகள் பொருளுக்
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Bu அவனுடைய நாட்டுக்கு; துன்னரும் பரிசில் கரறாமென - 
கெருங்கு கற்கரிய பரிசிலை ஈல்குவானென்று கருஇ; என்றும் 

செல்லேன் - எப்போதும் செல்லுவே னல்லேன் எ-று 

மார்பின் அகன்றுயர்ர்த மாண்புக்கு ஏதுக்கூறுவார், “*சிலையுலாய் 
நிமிர்ந்த மார்பு!" என்றார். சார் து- சந்தனம். வெண்குடை, திருக்குட்டு 
வனுடைய தலைநகர், ஓருவன் வள்ளியோனாயெ வழி, அவன் புகழ் 
உலகெங்கும் பரவுதல் ஒருதலையாதலின் “வள்ளிய னாதல் வையகம் 
புகழினும்'' என்றார். உள்ளல் ஓம்புமின் ஒரு சொல்லா பியைத்து 
உள்ளன்மின் எனவும் நின்றாங்கக கொண்டு உள்ளுநலை மறவாது 
போற்றுமின் எனவும் பொருள் கொள்க. முழ்பக்கத் ளும் பிற்பக் 
கத்து நிலவும் உடைய இரவுப்போக புலருங் காலம், “இரு ிலாக் 
கழிந்த பகள்செய் வைகறை" என்று கூறப்பட்டது. ஏனைத் தேர் 
போலாது மிக்க கால்வலி யுடையதாக அமைக்க தேர் பல உடையன் 

என்பார் “இய3றர்த் தந்ைத'' யென்றார். வாடாவஞ்சி, வஞ்சித் துறைப் 
பாட்டுக்கு வெளிப்படை. அணுகல் வேண்டு ௮ழம் ஈல்கினன் என்ற 
தற்குத் தன்பால் குறுகவருதல் வேண்டி வழத்தை ஈல்கனன் என் 
அிரைப்பினு மமையும். உணர்நீதமை நாணி, உணர்ந்தமை யான் நாணி 
யென விரிக்க புலம்புறினும் செல்லன் என இயையும். இழவனஞன 
குட்டுவன் வள்ளியனகுல், புகினும் புலவீர் உள்ள3லோம்புமின்; 
யானும், ஒற்றி, பாடினேனாக, வேண்டி நல்கினன் : அஞ்சி, பெயர்த்த 
னெசை, காணி களிறு ஈல்னென் ; அரற்கொண்டு புலம்புறினும், தரு 
மென, நாட்டுக்குச் செல்?லன் எனக்கூட்டி வினைமுடிவு செய்க. 

விளக்கம் : இழவன் என்றது உரிமையாக வுடையவன் என்பதுபட 
நின்றது. இக்கிழமை பெற்றவர் இரான் என்றும் கிமாரென்றும் உறப் 
படுவர். இது வேதரால் ஈல்கப்படும் சிறப்பெனவும், இதனைப்பெறற் 
கண் அந்தணர் முதல் அனைவரும் உரியரனவும் உணர்தல் வேண்டும். 
உப்பூரிகுடி கிழான் உருத்திரசன்மன் (இ, ௮, உரை) என வருவதும், 
இடைக்காலத்தே எட்டி சாத்தன் என்பான் இருஞ் சேர்நாட்டுக் கூடற் 
குடி, குளத்தூர், துழமாயூர், இருப்பைக்குடி, வெளியங்குடி., ஆலங்குடி 
என்ற வூர்கட்குரியனாய் இருப்பைக்கு!1. இழான் என்று வேந்தனால் சிறப் 
பிக்கப் பெற்றான் (&. 8, 14௦. 334 ௦11929-30 ஊம் க். 15. 1௦1 1936-70. 
73-4) என வருவதும் போதிய சான்று பகருகின்றன. திருக்குட்டுவன்' 
செய்த சிறப்புக்கண்டு பெருமஇழ்வுற்ற குமரனார் அவளைப் பழிப்பது 

போலப் புகழ்கின்றாராதலின், “குட்டிவன்...புலவீர்!* என்றும், “இரும் 
*பேரொச்கல்...காட்டே'” யென்றும் கூறுஇன்றார். என்றாராயினும் 
“இது மறைமுகமாக உயரீ மொழிப் புலவர் ஒருங்கு இரண்டுவந்து த்ங் 

கள் உயர்மொழியால் இக்குட்டுவனத புகழுடம்பை உயர்மொழிப் புல 
மைச் செய்யுளால் உருப்படுத்தி நிலைகிறுவுசல் வேண்டுமெனப் பணிக் 
கும் தமிழ்ப்பணி” (மது. கும, பக்க, ௧௧௮) என்பது கருத்தெனக் 
கொள்க. துன்னரும் பரிரில் என்னும் தொடர், “ஈம்போல்வார் பெறு' 
தீற்கரிய பெரும் பரிசில் என்றும் பொருள்படுமாறு அமைந்திருப்பது. 

குறிக்கத் தக்கது,”
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௩௯௫. சோழதநாட்டுப் பிடவூர் கிழான் மகன் பெருஞ்சாத்தன் 

டலூர் எனப் பெரியதோரூர் ஜமொண்டை காட்டிலும் உண்மை 
யின், அதனின் வேறுபடுத்தற்கு இதனைச் சோமகாட்டுப் பிடவூர் என்று 
பண்டையோர் குறித்துள்ளனர். தொண்டை நாட்டுப் பிடவூர், “மண 
விற் கோட்டத்துப் புரிசைராட்டுப் iat? (A. R. No 6% of 1923) 
என்றும், சோழகாட்டுப்பிடவூர், “பிடவூர்நாட்டுப் பிடவூர் (க. 5. 190. 
139 ௦1 1930-31) என்றும் கல்வெட்டுக்களிற் காணப்படுகின்றன. இப் 
பிடவூர்க்குரியராய் வாழ்ர்த வேளாண் மக்களின் குடிமுதல்வன் பிடவூர் 
கிழானாவன். இவனும் இவனைச் சேர்ந்தோரும் அக்காளில் வேந்தர்க்கு 
மண்டிலமாக்கராம் சண்டத் தலைவருமாய்த் துணைபுரிர்சனர்.. மூவேச் 
தீர்க்கு மகட்கொடை கேரும் சிறப்பும் இவர்கட்கு உண்டு. இவர்கள் 
வேளிரெனப்படுதலுமுண்டு. பிடவூர் வேளிர்குடி. வழிவழியாக வந்து 
இடைக்காலத்தும் சிறந்திருந்தது. கல்வெட்டுக்களுள் “பிடவூர் காட் 
டுப் பிடவூர் வேள்'' ஏன்பாஜொருவன் (&. 15. 116. 139 of 1930-31) 
காணப்படுவரே இதற்குச் சான்று பகருகன்றது. இது நிற்க, இப்பிட் 
வூர் உறையூர்க்குக் இழக்கில் உளது. பெருஞ் சாத்தன் இப்பிடவூர் 
கிழான் மகணறாவான். இவன் நெடுங்கை வேண்மால் எனவும் வழங்கப் 
படுவன். இவன்பால் மதுரைச் சான்றோ ரரன BEE TGR EG பேரன்பும் 
பெருஈட்பும் உண்டு. ஒருகால் ஈக்கீரர் இவனைக் சாணச் சென்றபோது, 
பெருஞ்சாத்தன் அவலர இணிது வரவேற்றுச் சிரிய Boras sre 
மிக்க பெருஞ்ரெல்வாாம் வழங்கச் சிறப்பித்தான். இவ்வாறு நக்£ரர்க் 
குப் பெருஞ்சிறப்புக்களைச் செய்தும் இப்பெருஞ்சாத்தன் உள்ளம் 
அமையாஞனாய், தன் மனவியை வருவித்து அவட்கு ஈக்£ரரைக் காட்டி, 
இவரை என்னப் போற் போற்றுக என்று பணித்தான். அது கண்ட 
ஆம் ஈக்£ரர்க்குப் பெழுவியப்புண்டாயிற்று. அக்காலை இப்பாட்டைப் 
பாடினார். இதன்கண் தம்மை ஒரு சணெப்பொருநனாக வைத்துச் 
தமக்கு அவன் செய்த சிறப்பை விரியக் கூறியுள்ளார். இதன் இடையே 
சில அடிகள் இதைர்துவிட்டன. 

மென் புலத்து வயலுழவர் 
வன்புலக் நப் பகடுவிட்டுக் 
குறுமுயலின் குமைச்ஞட்டொடு 

௨. நெடுவாளைப் பல்லுவியற் 
௫ பழஞ்சோற்றுப் புகவரும்இப் 

புகற்றளவின் பூச்சூடி 
அரிட்பறையாற புள்ளோப்பி 
அவிழ்நெல்லி னரியலாருக்.து 
மனைக்கோழிப் பைம்பயிரின்னே 

௪௨ கானக்கோழிக் ஈவர்குரலொடு 
நீர்க்கோமிக் கூப்பெயர்க் குந்து 
வேயன்ன மென்றோளால் 
மயிலன்ன மொன்சாயலார் 
கஇிளிகடியின்னே 

௧௫ அகலள்ளற் புள்ளிரீ இயுந்து
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ஆங்குப், பலகல்ல புலனணியும் 
சீர்சான்ற விழுச்சிறப்பிற்... 
சிறுகண் யானைப் பெழலருந் இத்தன் 
Dewar BRINE uf Nb FS FCO Fl 

ae நெடுங்கை வேண்மா னருங்கடிப் பிடவூர் 
அறப்யெயர்ச் சாத்தன் கணையேம் பெருமவென 

முன்னா ணண்பகற் சுரனுழந்து வருந்திக் 
,கீதிரகனி சென்ற கனையிருண் மாலைச் 
கன்கடைச்தோன்றி யென்னுற விசைத்தலிழ் 

உ நீங்குரல்........8 னரிக்குரற் றடாரியோ 
டாங்குரின்ற வெற்கண்டு 
சிறிது நில்லான் பெரிதுங் கூறான் 
அருங்கலம் வரவே யருளின்ன் வேண்டி 
ஜயென வுரைத்தன் றி ஈல்கிச் தன்மனைப் 

ae பொன்போன் மடர்தையைக் காட்டி யிவனை 
என்போற் போற்றென் மேனே யதற்கொண் 
டவன்மறவ லேனே பிறருள்ள லேனே 
அசன்ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் 
aor op Dari an sx a apie 

கூடு குளமீனொடும் தாட்புகையினும் 
பருஞ்செய் நெல்லின் கொக்குகிர் நிமிரல் 
பசங்கட் கருனைச் சூட்டோடு மாந்தி 

விளவொன்றோ வெள்ளங்கொள்கென 
உள்ளது மில்லது மறியா 

௪௦ தாங்கமைங் தன்றால் வாழ்கவன் ளே. 
திணையுந் நுறையு மலை, சோழநாட்டுப் பிடஷூர்கிழான் மகன் பெருஞ் சசத்தளை 

மூதுரை நக்கீரர் பாடியது. 

உரை: மென்புலக்து வயலுழவர் - மென்புலமாகிய மரு ௪. 
கில,தீது வயல்களில் கொழில் புரியும் உழவர் ; வன்புலத்துப 
பகடுவிட்டு - வன்புலமாகிய முல்லை கிலத்தில் தம் எருதுகளை 
மேயவிட்டு ) குறுமுயலின்  குழைசசூட்டொடு - குறுமுயல் 
களின் குழைந்த சூட்டிறைசசியுடனே ; நெடுவாக்ப் பல் உவி 
யல்-கெடிய வாக் மினைச்கொண்டு பலவாகச் செய்த அவியலை ; 
பழஞ்சோற்றுப் புகவருக்கி - பழைய காய சோற்றுணவோடே 
யுண்டு ) புதல் களவின் பூச்சூடி - புசிலி. ச மலர்க்கு SMO + 
முல்லையின் பூவைத் தலையிற் சூடிக்கொண்டு ; அரிப்பறையாற் 
புள்ளோப்பி - அரித்த ஓசையையுடைய . இணைப்பறையைக் 
கொட்டி. வயலில் விகக் கு கஇர்சளை யுண்டற்கு வந்துபடியும் 
புள்ளினங்கள் யோட்டி. ; அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருக்து - 
இரத்சோற்றினின்றும் இறக்கப்பட்ட M9. FS கள்ளையருந்தும் ;
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மனைக்கோழி  பைம்பயிரின் - மனையிடத்துச் கோழிசெய்யும் 

பதிய அழைப்பினால் ) கானக்கோழி கவர்குரலோடு - காட்டுக் 

கோழி தன் கவர்ந்து குரலை யெடுத்தும்) கீர்க்கோழி கூப் 

பெயர்க் குந்து - நீரில் வாழும் கீர்க்கோழி தின் குரலையெடுத்தும் 

கூப்பிடு கலைச் . செய்யும்) வேயன்ன மென்றோள் - மூங்கில் 

போலும் கோளாயும ) மமிலன்ன மென்சாயலார் கினிகடியின் « 

மயில் போன்ற மெல்லிய சாயலையுமுடைய மசஸிர் புனத்துற் 

படியும் இனிகளை யோப்புவாராயின் ; அகல் ௮ளளல் புள இரீஇ 
யுந்து-௮கன்ற சேற்றிடததே கின்ற புள்ளினங்கள் அவ்விடத்து 

நின்றும் நீங்கியோடும்) பல நல்ல புலனணியும் - பலவாயை 

நல்ல விளை புலங்கள சூழக் இருககும் 5 சீர்சான்ற விழுச்சிறப்பின் - 

,கலைமையமைந்த செல்வச் இறப்பும்) சிறுகண் யானைப் பெற 
லருக் இத்தன் - சிறிய கண்ணையுடைய யானைகளுமுடைய பெறு 

குறகரிய இதக்கன் என்பானுடைய ; செல்லா நல்லிசை உறக் 

தைக் குணாது - கெடாத நல்ல புகழையுடைய உறையூர்க்குக் 
கிழக்கே) கெடூங்கை வேண்மான் அருவங்கடிப் பிட வூர் - நீண்ட 

கையையுடைய வேண்மானுக்குபிய ஆரிய காவல் பொருக்இய 

பிடவூரிலுள்ள ; அறப்பெயாச் சாககன் கஇணையேம் - அ௮றத்தா 

லுண்டாகிய புகழையுடைய சா. ததனுககுக் கணைப்பறை கொட் 
டி.ப்பாடும் கணைப்பொருகராவோம ) பெரும--; முன்னாள். கண் 

பகல் சரன் உழந்து வருக்கி-முனனாள் ஈண்பகலில் காட்டிடதேேத 

நடந்து வருக்கு) கஇர்கனி சென்ற கனையிருள் மாலை - ஞாயிற் 
றின் ரெங்கதுர் மிகக் கழிகுலால் செறிந்த இருள் பரவிய மாலைப் 

போதில்; கன் கடைக் தோன்றி என் உ௰வு இசைக் தலின் - 
தன்னுடைய மளைமுன் நிலில் கின யான் வந்துற்றிரு க் தலை அறி 
விக்குமாறறால் ) இங்குரல் - இவிய இசையாகய கு .லையுடைய ) 
ர. 7 அரிக்ருரல் தடாரியொடு . ஆரிக்கு சைையையுடைய 

, கடாரியுடனே ; ஆங்கு கின்ற என சண்டு - அவ்விடத்தே கின்ற 

எனனைக் sag; AN gid கில்லான் - சிறிது போதேனும் 
நின்று தாழ்க்க லின்றி; பெரிதும் கூறாண் - மிகுதியாகப் பேசு 

குலுமின்றி; அரறாங்கலம வர வருளினன - அரிய கலன்க௯ நல்இ 

வரவி௫ூவானாய ;) வேண்டி. - மிகவும் விரும்பி ; யென வுரைகுது ; 

அன்றி - மெல்லிய சில சொற்களைச் சொண்ணதும்ள்றி ; 7) கல்இ - 

எம்பால் பேரரு ருளுடையனாய :  தன்மனப் பொன்போல் மடத் 

* தையைக் காட்டி - கன் மணக்கண்ணுள்ள இருமகள் போலும் 
மடந்தையாகய மனையாட்கு எனனைக் காட்டி) இவளை என் 

போல் போற்று எனறோன் - இவனையும் என்னைப் பேணுவது 
போல கல்லுணவு கந்து பேணுக என்து சொனஞான் ; அ௮.தற் 

கொண்டு - அ௮.கனால்) அவன் மறவலேன் - அவனை மறவேனாயி 
னேன் ; பிறர் உள்ளலேன் - ௮வனை கினைக்த மெஞ்சக்தால் 
பிநரை நினைப்பதில னாயினேன் ; அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பி
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னும் - அகன்ற கிலவுலகம் மழையின்றி மிக்க வெம்மையற்று 

வாடினும் ; வானுள் எரி மிகத் தோன்றினும் - வானகதேோக 

எரி மீன்கள் மிகுதியாகச் கோன்றிடினும் ; குளமீனொடு காள் 

புகையினும் - குளமீனும் காள்மீனுமாகிய விண்மீன்கள் 

புகைந்து கோன்றுமாயினும் ; பெருஞ்செய் கெல்லின் கொக் 

கு௮ர் கிமிரல் - பெரிய awed 6g orbs நெல்லினுடைய 

கொக்கின் ஈகம்போலும் சோற்றை); பசங்கண் கருனைச் சூட் 

டொடு மாக்இ-பசிய துண்டுகளாடகிய பொரிக்கறியும் சூட்டிறைச 

சியுடனும் உண்டு ; விளைவு ஒன்று வெள்ளம கொள்க எண - 

Sar ss ஓன்று வெளளமென்னும் yooh DOYS விலாயக் 

கொள்க என்று சான்றோ வாழகதுமாறு) ஆங்கு-அவ்விட FFB; 

உள்ளம் இல்லதும் ௮றியாது-உளள திதுவெனறும் இல்லாத 
இதுவென்றும் பாராது; அமைக்கன்று தாள் - வரையாது 

கொடுக கலிலேயமைக்குது அவனது தாளாண்மை; வாழக- அது 

வாழ்வதாக எ-று. 
மென்புலத்து ஈன்செய் வயல்களை யுழுத எருதுகளை ௮ண்மையி 

லுள்ள வன்புலத்துவிடுசிலத்துப் படுபுன் மேயுமாறு விழியது தோன்ற, 

“வன்புலத்தப் பகடுவிட்டு'' என்றுர். வன்புலத்துப் பட்புல பககெட்கு 

மிக்க உரக்தரும் உணவரமென்பது இன்றைய ஆராப்ச்சியாளரக்கும் 

ஒப்பழுடிந்த வுண்மை: ஏனையவற்றின் இறைச்சி போலாது குறு 

மூயலின் இறைச்சி மிகக் குழைவுடைய தெனறழ்குக் *குழைச்சூடு!? 
என்றார். உவியல்) அவியல்) சாந்த விறகின் உளி புன்கம்'' (புறம். 
கச௬௮) என்பது காண்க. புகுற்றளவு - புதலிடத்தே மலர்ர்த செம் 
முல்லை. நெற்?சாற்றினின்றெடுக்கப்படும் அரியல், “*அவிழ்கெல்லி 
னரியல்'' எனப்பட்டது. ஆரும் 2? ஆருந்திதன உம்மை உந்தாயிற்று. 

பயிர், அழைப்புக்குரல்,.. தழுதழுப்புடைமை தோன்றப் **பைம்பயிர்'? 
என்றார். கோழியின குரல் இரட்டையோசைத்தாகலின், “கவர் குரல்!” 
எனப்பட்டது. சேற்றிற் படிந்து இடக்கும் ஆரல் முதலிய மீன்களை 
யுண்ணும் காரை முதலியவற்றைப் புள்ளெனப் பொதுப்படக் கூறினார். 
புலனணியும் பிடவூர், உறந்தைக்குணாஅ௮து பிடவூர்; அருங்கடிப் பிடவூர் 
என இயையும், இறப்பினையும் யானையினையுமுடைய இத்தன் என்க. 
உறையூர் தித்தற்குரிய தென்பதைப் பிறழும், “மாவண் இத்தன் வெண் 
ணெல் வேலி உறந்தை”! (புறம். ௩௫௨) என்பது காண்க. கெடுங்கை 
வேண்மான் என்பான் பிடலுரைக் காக்கும் இழவன். சாத்தன் அவற் 
குப் புதல்வன், அறத்தாற்றில் ஈட்டிய புகழாளனாகலின் சாத்தன், 
*அறப்பெயரச் சாத்தன்'” என்முர், பெயர், ஈண்டுப் புகழ்குறித்து 
நின்றது. உலக வாழ்வின் முடிபொருளாக ஒருவன் செயற்பாலது 
புகழாதலின், புகழ் பெயரெனப்பட்டதாம். பெயர், பொருள். ஞாயிறு 
மேலைக்கடலை கெருங்குங் காலம் *:கஇர் ஈனி சென்ற மாலை'' யெனவும், - 

அக்கரலத்தே இருளும் உடன் பரவிச் செறிதலின், '-கனையிருள், மாலை”? 
யெனவும் கூறப்பட்டது. கண்டவுடனே கொடைக்கடனிறுக்கத் 

தொடங்க ளென்பான், சிறிது நில்லான் பெரிதுங் கூறான்' என்றார். 
கிற்றலும் பெரிதும் பேசுதலும் இரப்போர்க்கு வாட்டர்தருஞ் செயல்க 
ளாதலின், அவற்றின்மையை யெடுத்தோதினான். அருளினன் : மூற் 
மெச்சம், பெருஞ்சாத்தனது அன்பின் பெருமையை விளக்குவார்,



மூலமும் உரையும் ௪௪௭ 

அவன் தன் மானைக்குக் காட்டிச்செய்த தலையளியை விதந்தோ இனான். 
யான் நல்லுணவுண்டு இனிது வாழவேண்டுமென நயந்து பேணுமாறு 
போல, இப்பொருகனும் வாழவேண்டுமென நயந்து பேணுக எனத் 
தன்மனைவியைப் பணித்தா னளென்பார், **தன்மனப் பொன்போல் 
மடர்தையைக் காட்டி யிவனை யென்போற் போற்றென் ரோனே'” என் 
முன். சான்காவசன்கண் இரண்டாவது வந்து மயங்கிற்று; “அறிவுடை 
யர்சண னவளைக் காட்டன்றாறோ”'! (கலி, ௭௨) என்றாற்போல. 
அவனிருக்து என் கெஞ்சில் பிறர் இருக்க இடச் தந் இலேன் என்பான், 
“அவன் மறவலேனே'”' என்றகனோடமையாது “பிறருள்ளலேனே'! 
என்று வற்புறத்தினான். ஏரி, குளம், தாள் என்பன விண்மீன் வகை. 
இவற்றின் தோற்றம் நாட்டிற்குக் கேடுதரும் என்பது பண்டையோர் 
கருத்து. கருணை, பொரிக்கறி. கொடுத்தற்கண் உள்ளது இல்லது 
நோக்காது விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம்கொள்க எனக் கொடுத்தவிலே 
யமைச்தது அவனது தாள் ; அது வாழ்க எனமூடிக்க. இது கொடைப் 
பொருள் இயல்பு கோக்காத கொடைமடம். அரியலாரும், கூப்பெயர்க் 
கும், புள்ளீரியும், புலனணியும் பிடவூர், சாத்தன் இணையேம்பெரும, 
வருந்தி, தோன்றி, இசைய்நலின், எற்கண்டு, நில்லானாம், கூறாய், 
அருளூவாறும், வேண்டி, உரைக்கறன்றி, ஈல்கி, காட்டி, போற்றென் 
முன் ; அதற்கொண்டு, மறவலைன்; உள்ளலேன், தோன்றினும், புகை 
யினும், மாரி, கொள்கென, அறியாது அவன்தாள் அமைகந்தன்று, 
வரழ்க எனக் உட்டு. வினை முடிவு செய்க. 

விளக்ஈம்: சோழராட்டுப் பிடவூர் மொன் மகன் பெருஞ்சாத் 
தனைக் கண்டு தாம் பெற்ற சிறப்பை மதுரை நத்ஜரர் ஒரு Deze 
பொருகள் கூற்றில்வைத்து இப்பாட்டாற் கூறுகின்றார். இணைவன் 
இதன்கண் மூகல் இருபது அடிகளால் பிடலூரின் ஈலச்தைக்கூ றி, 
தொடக்கத்தில் தான் சாத்தன் கண்டதும் அவன் சிறப்புச் செய்த 
ஆம் விரியக் கூறுகன்றான். பிடவூர் ஈன்செய் வளஞ் இறந்த காதலால், 
AVM GH உழவர் வயலுழுந பகடுகளை வன்புலத்தில் மேயவிடுத்து, 
ஹேயகைமயும், வாளைமீன் கறியும் பழஞ்சோற்றோடு உண்டு, பூச்சூட, 
புள்ளோப்பி அரியல் உண்டு மகிழ்வர் ; ஒருபால் கானக்கோறியும் நீரீக் 
கோழியும் கூவாகிற்கும்; வேப்போலும் தோளும் மயில்போலும் சாயலு 
மூடைய உழவர் மகளிர் கிளிகடிகுவராயின், அவரோசைகேட்டு 
அள்ளற் புட்களாகிய நாரை மூதலியன வெருவியோடும் ; இப்பிடவூர் 
“உறையூருக்குக் கிழக்கில் உள்ளதென்னக் கருதும் ஈக்£ரர் உறையூர்ச் 
குறிப தத்தன் சிறப்பையும் உடன்கூற விழைந்து “பலஈல்ல 
இத்தன்'' என்று கூறுகின்றார். காவிரிப்பூம்பட்டினம் தோன்றிச் 
சிறந்து விளங்குதற்கு முன்பே விளக்கம் பெற்ற தலைகஈகர் உறையூர் 7 
“eer ரெனப்படுவது உறையூர்'' என்ற சிறப்புடைய து, அதனை இவர் 
“செல்லா ஈல்லிசை யுறந்தை'” என்று குறிக்கின்றார். பிற விடத்தும், 
“ஆரங் கண்ணி யடிபோர்ச் சோழர், அறங்கெடா நல்லவை ay Dhan gs”? 
(ah. &m) crorapb, ‘ston sree maesiait சோழர், கெடலரு 

* கல்லிசை யுறந்தை'” (அகம் 2 ௩௬௯) எனவும் கூறுவது காணலாம், 
கணைவன் சென்று சரத்தன் மனையை யடைந்து தன் கணைப்பறையை 
இசைத்து நிற்பவும், உடனே பரிசில் நல்கக் தருதி நன்கலங்களைத் 
திருவித்து அவழ்குக் கொடுத்து, தன் பேரன்பிா அருஞ்செய லொன் 
ர் புலப்படுத்தினு ளென்பார், **தன்மனை...... என்றோனே”! என்ளர், 
இச்செயலைக் கண்டு வியப்பு மிக்க பிற்காலச் சான்$ரோரொருவா், 
“*பாமாயின் எம்மில்லங் காட்டுதுக் தாமாயின், காணவே கற்பழியு
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மென்பார்போல்--காணீம், புறங்கடைவைத் தவர் சோறும் அதனால், 
மறக்திடுக செல்வர் தொடர்பு! (காலடி, ௨௧௩) என்று இசைப்பாராயீ 
னர். முடிவில் பெருஞ்சாத்தனுடைய பேரன்பால் பிணிப்புண்ட தமது 
உட்கோள் இதுவென்பாராய், அவன் மறவபிலனே...புகையினும்'" 
என்றார். இத்தகைய பெருவள்ளியோசனை நிசீனக்குந்தோறும் பேசக் 
தோறும் சான்றோர் அவனை வழ்த்துவது அவன்பால் அவர்க்கிருக்கும் 
அன்பின் பயனாதலால், தமது உட்கோள் உரைத்தத3னோடு நில்லாது, 
“அவன் தாள் வாழ்க!” என்றும், தாட்பயனை, விளை வொன் றா 
வெள்ளங் கொள்கென, உள்ளதும் இல்லதும் அறியா தாங்கமைக 
தன்றால்!” என்றும் கூறினார். இப்பாட்டின் இடையே, சில அடிகள் 
இதைந்திருக்கள்றன. அப் பகுதியில் ெணொவன் பெருஞ்சாத்தன் 
மனைக்கட் சென்றடைந்த செய்தி குறிக்கப்படுறது போலும், 

௩௯௬. வாட்டாற்று எழினியாநன் 
வாட்டாறு என்றுபெயர் தங்யெ கர்கள் சோமகாட்டிலும் தென் 

பாண்டி நாட்டிலும் உள்ளன. ஒன்று சோழகாட்டுத் தஞ்ரை கில்லா 
வில் பட்டுக்கோட்டைத் தாலுகாவில் உளது. வாட்டாற்று% காட்டை 
வாட்டாத்திக் கோட்டையென இப்போது மநவி வழங்குறது. ஒரு 
காலத்தில் இது தன்னைத் தலைமை ஆகக்ிகொண்டு சூழவுள்ள வூர்கட்கு 
நாடாக விளங்கிற்று, அப்போது இகன் பெயர் வாட்டாற்று மாடன் 
பதாம். இதன்கண் தஇருசிற்றமம் என்ற சீரூர் இநக்நது. இப்போது 
அதற்குத் திருச்சிற்றம்பலம் என்று பெயர். இங்குள்ள சிவெருமானத் 
திருஞான சம்பந்தர் இனிய திருப்பதிகம்பாடிப் பரவியுள்ளார். திருச் 
சிற்?றமமரயெ இருசிற்றம்பலத்துக் கல்வெட்டொன்று, “இராசராச 
வளராட்டுப் புன்றில் கூற்றத்து வாட்டாற்று நாட்டுத் இரச்சிற்? றமம்'" 
(A. R. No. 180 68 1926) என்று கூறுகல் காண்க. மற்றொன்று தென் 
பாண்டிகாட்டில் இப்போது திருவாங்கூர் அரசில் மேலைக் கடற்கரை 
யில் கல்குளம் தாலுகாவில் பறளியாற்றின்கரையில் உள்ள திருவாட் 
டாறு, இதுவும் பழைமையான நகரமாகும். (&, 2, 19, 8ரமா76 1712. 
0 2 விக 7. 7௦1. ம. பல்59), இப்பகுஇ பண்டைராளில் வேளிர்களின் 
ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறது. இவ்வாட்டாற்றநகே ஒடும் ஆறு தாமிர 
வருணிசியன்று கூறப்படுகிறது. வாட்டாற்றின்கண் இரந்து றந்து 
புலவர்பாடும் புகழ்பெற்ற எழினியாதன் எழினி யென்னும் வேளிர் 
தலைவற்கு மகனாவான். சங்கக் தொகைநாூற்கண் எழினியென்னும் 
பெயருடையார் பலர் இருந்துள்ளனர். அவருள், அதியமான் எஹினீ 
யம், செல்லிச்கோமான் ஆதன் எழினியும், கண்ணன்எழமினியும் சிறந்து 
காணப்படுகின்றனர். இவரின் வேருகத் தலையாலங்கானத்துச் செரு 
வென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனோடு பொருது தேரற்3ரோடிய 
எழுவருள் ஒருவகை ஓர் எழினிஎம், சோழகாட்டு மத்தியென்பானல் 
பல் பிடுங்கப்பட்ட pt எழினியும் உள்ளனர். வாட்டாற்று ஆதனுக்குத் 
தந்தையாகிய எழினி, தலையாலங்கானத்துத் தோற்3$ரோடிய எழினியா 
வன். வாட்டாற்று எழினியாதன் அரசுகட்டிலேறிப் பாண்டியன் 
நெடுஞ்செழியனுடன் நட்புக் செய்துகொண்டான். இவன் இறந்த 
வேற்படையுடையவன். இவன்பால் இருக்கு மறவர், தம் தலைவன் 
குறிப்பறிந்து அவன் பணிக்கும் தொழிலை வென்றியுற முடித்தலில் 
பெருவவேட்கையுடையர். அவர்கள் கள்ளுண்டு களித்தவழமி அக்களிப் 
பினால் வெவ்விய சுரங்களைக் கடர்து பகைவர் நிரைகளைக் கவர்ந்து 
வரும் இயல்பினரெனத் தாயங்கண்ணனார். (அகம். ௧௦௫) என்பாரீ
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கூறுகின்றார். தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ் 
செழியனை மதுரைக்காஞ்சி பாடிச் எிறப்பித்தவரும், அவனால், 
**ஒங்கிய கிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி, மாங்குடி Log weir"? (புறம், 
௪௨) எனச் கிறப்பிக்கப்பெற்றவருமாகிய மாங்குடி.கிழார் மருதனார் ஒரு 
கால் வாட்டாற்று எமினியாகளைக் கண்டார், அவன் அவர்க்கு வேண் 
டும் வளம் பலவும் ஈல்கினான். அதனால் மாங்குடிகிழார்க்கு உண்டாய 
உவகைக்கு அளவில்லை. அவர், அவன் நாட்டின் இயல்பையும் அவன் 
த்த வளத்தையும் அவனுடைய சிறப்பையும் குறித்து இப்பாட்டைப் 
பாடினார். இ௫ன்கண், உள்ளம் இ.றக்தோர்க்கு உரம் படைத்த துணை 
வனாருலும், சீரிய ஈண்பரை யில்லார்க்குச் ர்த்து நண்பனாதலும் வாட் 
டாற்று எழினியாதன் செயற்பண் பென்றும், அவன் நல்லிசை தாரகை 
ஈடுவண் கண்ம௫யோல் விளங்குகவென்றும்,புலவர்பாடும் புக.ழ்படைத்த 
அவன் பெருவளம் பெருகுவதாக வென்றும் கஇணைப்பொருான் ஒருவன் 
கூற்றில் வைத்துச் சி றப்பிக்கின்ழுர், 

கீழ்கீரான் மீன்வழங்குக் து 

மீரீராற் கண்ணன்ன மலர் பூக்குந்து 
கழிசகுற்றிய வீளாகழனி 
அரிப்பறறயாற் புள்ளோப்புந்.து 

GS மெடுநீர்தொகூஉ மணற்றண்கான் 
மென்பறையாற்் புள்ளிரியுந்.து 

ஈனைக்கள்ளின் மானக்கோசர் 
தீந்தேற னறவுமகிழ்க்து 
தங்குரவைக் கொளை த்தரங்குந்து 

௪௦ உள்ளிலோர்க்கு வலியாகுவன் 

கேளிலோர்க்குக் கேளாகுவன் 
கழமுமிய வென்வேல் வேளே 
வளநீர் வாட்டாற் றெழினி யாதன் 
கணையேம் பெரும 

௪௫ கொழுந்தடிய சூடைன்கா 

வளநனையின் மட்டென்கோ 
குறுமுயலி னிணம்பெய்தக்த 
நறுெய்ய சோறென்கோ 

திறந்து மறந்த கூட்டுமுதல் 
௨௦ முகற்தகொள்ளு முணவென்கோ 

அன்னவை பலபல....... ces 

ட்ட ட ன வருக்திய 

இரும்பே ரொக்க லருந்தெஞ்சிய 
அளித்துவப்ப வீதீ?தா னெந்தை 

Ly oib.-TI—29



௪௫௦ புறகானூது 

உட எம்மோ ராக்கக் கங்குண்டே 
மாரிவானத்து மீனாப்பண் 

விரிகஇர வெண்டிங்களீன் 
விளங்கித் தோன்றுகவவன் கலங்கா நல்லிசை 

யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும் 

௯௦ நிரைசா னன்கல னல்கி 

உரைசெலச் சிறக்கவவன் பாடல்சால் வளனே. 

திணையுந் துறையு மவை. வாட்டாற் ெழினியாதனை மாங்குடி கிழார் பாடியது. 

உரை : அழ்கீரால் மீன் வழங்குந்து - நீரின €ீழே மீன்கள் 

சென்னுலவும ; மீரீரால் கண்ணன்ன மலர் பூக்குக்து-நிரின மேற் 

பரப்பில் குவளையும் தாமரையுமாகிய மகளிர் கண்போலும் பூக 

கள் மலர்க் இருக்கும் ) கழி சுறறிய விக்கழனி - கழிகால்களாற் 

சூழப்பட்ட நெல் விளைந்து உடைக்கும் வயலின்கண் ; அரிப்பறை 

யால் புள்ளோப்புந்து - அரிக்க ஓசையையுடைய பறையை 

முழக்குவதால் கஇர் கவர வரும் கிளி முதலிய புள்னினங்கள் 

வெருட்டியோட்டப்படும் ; நெடுநீர் கொகூஉம் மணல் திண்கால்- 

Bribes கடற்கரைக்கண். ஞூவியும் மணலை யள்ளிகு தூவும் 

குளிர் காற்றினால் ; மென்பறையால் புள் இரியுக்து - மெல்லிய 

இறகுகளோடு கூடிய புள்னினங்கள் நீங்கிச செல்லும் ; நஈணக்கள் 

னின் மனைக் கோசர் - மலர்களிடதஇற் பெற்ற கள் நிறைந்த 

மனளைகளையுடைய கோச ரெனயார் ) இந்தேறல் நறவு மகிழந்து - 

.இவிய கட்டெளிவை யுண்டு கஸிப்பேறி ; இங்குரவைக் கொள்சு 

தாங்குந்து - இனிய கூரவையாடுமிடக் கதெழும் பாட்டுக்கள் 

இசைக்கப்படும் , நீர்வள வாட்டாற்று எழினியா தன் - நீர்வளளு 

இறந்த வாட்டாறென்னும் ஊர்க் குரியனாகிய எழினியா தன் ; 

உள்ளிலோர்க்கு வலியாகுவன் - ஊக்கம் இல்லா தார்க்கு வலி 

யாகித் துணை செய்வன் ; கேளிலோரக்குக் கேளாகுவன் - அறிவு 

வழங்கும் கேளிரை யில்லா தார்களுக் கேண்மையுற்று அறிவுக் 

துணை செய்வன் ) கழுமிய வென்வேல் வேள் - பிற படையொடு 

கலந்த வெல்லும் வேற்படையையுடைய வேளிர் தலைவனாவன் ; 

இணையேம் - யாம் அவனுடைய  இணைப்பொருகராவோம் ; 

பெரும - பெருமானே ;) கொழுந்கடிய சூடு என்கோ - அவண் 

எமக்களித் க கொழுவிய துண்டமாகிய சூட்டிறைசயைச் 

சொல்வேனோ ; வள௱னையின் மட்டு என்கோ - வளவிய பூக்தேற 

லாயை கள்ளச் சொல்வேனோ; குறுமுயலின் கிணம் பெய்தக்கு - 
குறுமுயலின் தசை விரவித் தந்.5) ஈறுநெய்ய சோறு என்கோ- 
றிய நெய்யையுடைய சோற்றைச் சொல்வேனோ ; இறந்து
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மறந்த கூட்டுமுகுல் - இறந்து பின் மூடுகுற்கு மறக்தொழிக் கு 
நேற்கரிசையிடத்து ; மூகந்துகொள்ளும் உணவென்கோ . தாக் 

தாம் வேண்டுமளவும் முகந்துகொள்ளப்படும் உணவுப்பொரு 

கச் சொல்வேனோ ; அன்னவை பலபல - ௮வை போல்வன 
மிகப்பல;...... வருந்திய-........ வஹறுமையுற்று வருக்கய; இரும் 

பேரொக்கல் - என் பெரிய சுற்றத்தார்) அருந்து எஞ்சிய- 

உண்டு கழிக் தவற்றை ;) உவபப அளித்து ஈ,தசகோன் - உவக்கு 

மாறு தலையளித்து மீளமிளக் கொடுத் தான்; எமை த-எங்கள் தலை 
வன்) எம்மோர் ஆக்கம் கங்கு உண்டே-எம்மனோராகய இரவலர் 
அ௮வன்பாற் பெற்ற செ ல்வத்துக்கு எல்லையில்லையாம் ) மாரி 

வானத்து மீன் காப்பண் - மழைமுகில் கிலவும் விசம்பின்சண் 
தோன்றும் விண்மின்களிலைமீய இகழும் ; விரிகதிர வெண்டிங் 

களின் - விரிந்து கஇர்களையுடைய வெள்ளிய இங்ககாப்போல ; 

விளங்கத் கோன்றுக அவண் கலங்கா நல்லிசை - விளக்கமாய் 

யாவருமறிய  கிலவுவகாக அவனுடைய கெடாது நல்ல புகழ்; 
நாளும யாமும் பிறரும் வாழதக்கு - நாடோறும் யாங்களும் எம் 

போற பிறரும் வாழ்ததுப் பாராட்ட; நிரைசால் நனகலம் கல்இ - 
களிற்றுகிரைகளேோ டு அமைக்க நல்ல கலன்கக வழங்கி ; உரை 

செலச் சிறக்க - புகழுண்டாக மேம்படுக ;) அவன் பாடல் சால் 
வளன் - ௮வனது புலவர் பாடும் பாடமைக்க செல்வம் எ. று. 

நீர்க்கறென்பது 8ீழ்நீரென வந்தது. குவளையும் தாமரையும் மகளிர் 
கண்ணுக்கு ஓப்பாவனவாதலின் அவற்றைக் **தண்ணன்ன மல”'ரன் 
றொழிர்தார். வயல்களில் வேண்டாது மிகும் நீர் கழிதற்கெடுத்த 
கழிகால் ஈண்டுக் கழியெனப்பட்டது. புள்ளெனப் பொதுப்படக் 
கூறினாராயினும் சார்புபற்றிக் கிளி முதலியன கொள்ளப்பட்டன. 
நெடிய நீரையுடைய கடல் நெடுநீராயிற்று, கடற்கரைக்கண் அலைக 
ளாற் றொகுக்கப்் படும் மணல் பரந்த கானலில் அண்ணிய கடற்காற்று 
மோதித் தூவும் நுண்மணற் கஞ்சிக் கானற்சோலைகளிலும் உப்பங்கழி 
களிலும் தங்கும் காரை முதலிய புள்ளினம் நீங்கப்போதலின், “நெடுநீர் 
தோடீஉ மணற் றண்கால், மென்பறையாற் புள்ளிரியுந் து”? என்றார். 
காற்றுத்தாவும் மணல்மிக்க நொய்ம்மைத்தாயினும், மெல்லிய சிறகுகளை 
யுடைய நீர்ப்பறவைகள் அதற்காற்றுவாயின என்பதற்கு ““மென்பறை 
யாற் புள்ளிரியும்'' என்று சிறப்பித்தார். கோசர் கள்ளுண்பவ ரா.தலின், 
அவசை, நனைக்கள்ளின் மனக்கோச”' ரென்றும், அவர்கள் கள்ளுண்டு 
களித்துக் குரவைக் கூத்தாடும் கொள்கையினராதலின், “*ஈறவும௫ழ்ந் து 
தீங்குரவைக் கொளைத்தாங்குந்து'” என்றும் கூறினார். உள்ளம், உள் 
ளென வர்தது. உள்ளமின்மைக் கேது வலியின்மையாதலால், “உள்ளீ 
லோர்க்கு வலியாகுவன்”” என்முர். கேளாச்தன்மை, வழங்கும் அறி 
வுரைமேற்றுதலின், அறிவு வழங்குக்திறத்தைக் “கேளாகுவன்'' என் 
ரூர். இக்கருத்து, “படை வேண்டுவழி வாளுதவியும், வினவேண்டுவ 
அறிவுதவியும்'' (புறம். ௧௭௯) என்புழியும் அமைந்திருத்தல் காண்க. 
என்கோ என்பதை அசைஙிலையாகக் கோடலுமொன்று, ஆர்ந்தென்பது 
அருந்தென வந்தது? வேண்டுவோர் வேண்டியாங்கு முகந்து கொள்ளு
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மாறுதிறந்த கரிசையடப்படாமலேயிருந் தமையின்,*இிறந்துமறந்தகூ"” 
டென்றார்.... இதனால் வாட்டாற் றெழினியாதனது வள்ளன்மை 
யுணர்த்தியவாறு, ஆக்கக் கங்கு, ஆக்கத்துக்குக் கங்கு என விரியும். 
கங்கு-எல்லை. பாடுவார்க்கருளும் வள்ளலாதலீன். எழமினியாதன் செல் 
வத்தைப் “பாடல் சால் வளன்'' என்றார். வழங்கும் பூக்கும் முதலிய 
வாக அடுக்கு நின்ற உம்மீற்றுப் பெயரெச்சங்கள் உக்காயின. வழங்கும், 

பூச்ஞும், ஒப்பும் இரியும், தாங்கும் வாட்டாற்று எழினீயா தனாகிய வேள் 
வலியாகுவன், கேளாகுவன் ; அவன் இணையேம், பெரும, சூடென்கோ, 
மட்டென்கா, சோறென்கா, உணவென்கோ ; அன்னவை பலபல 
வருந்திய ஓச்கல் ஆர்ந்து எஞ்சிய, அழித்து உவப்ப ஈத்தான் எந்தை 7 
கங்குல் இல்லை; நல்லிசை விளங்கிக் தோன்றுக ; வளன்சிறக்க எனக் 
கூட்டி வினைமுடிவுசெய்க. 

விளக்கம்: வாட்டாற்று எழினியாதன் தன் தந்தையாகிய எ.மினி 
யொடு பொருது அவனை வென்று கொண்டவனாகய தலையாலங்கானத் 
துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியனப் பெருங்காஞ்சி பாடிச் சிறப்புற்ற 
மாங்குடி௫ுழார், தன் வள்ளன்மையை நயந்து பாடிவரக் கண்டு மூழ்ச்சி 
யூடன் அவரை வரவேற்றுப் பரிசில் பல நல்கிச் சிறப்பித்த திறத்தை 
இப்பாட்டில் அம் மாங்குடிகிழார் அழகொழுகப் பாடியுள்ளார். இதன் 
இடையே சில அடிகள் சிதைந்திருப்பது அர்த அழகை சாம் முழுதும் 
கண்டு இன்புறுதற் இடையூறு செய்கிறது. எனினும் பாட்டின் நலம் 
தன்பாலுள்ள இன்பச்சுவையைக் குறையாவண்ணம் காட்டிரிற்பது 
காணத்தக்கது. வாட்டாற்று நாடு கடற்கரைகாறும் பரந்து கிடப்ப 
தாகலின், அதன் கெய்தல்வளமும் கூறப்படுகிறது. கழனிகள் தீர் 
நிறைந்திருப்பதால், நீர்மேல் பூக்கள் பூத்திருப்பதும், &ழ்நீர் மீன்கள் 
வழங்குவதும் இனிய காட்சி வழங்குகின்றன. விளைந்து முற்றிய நெல் 
வயல்களில் புள்ளினம் படிர் துண்ணாவாறு உழவர் அறிப்பறை முழங்கு 
வதும், மணல்பரந்த தண்கானத்தில் புள்ளினம் நீங்கப்போவதும், கள் 

நிறைந்த மனைகளில் கோசர்கள் கள்ளுண்டு மகிழ்ந்து குரவையாடி 
இன்புறுவதும் வாட்டாற்று காட்டிற் காணப்படும் நிகழ்ச்சிகளாகும். 
வேளிர் அனைவரும் குறுலகிலமன்னரா தலின், எழமினியாதனை, “வென் 
வேல் வேள்” என்றார். ஆதனுடைய தனிச்சிறப்பை, “உள்ளி 
லோர்க்கு....... எழினியாதன்'' என்று சிறப்பிக்கின்றார், இணைவ 
னுச்கு எழீனியாதன் தந்த உணவும் பொருளும் கூறுவார், “கொழுர் 
தடிய சூடென்கோ............ அன்னவை பலபல! என்றார். என். றவர், 
வறுமையரல் வாடிய இரவலர் வெறுப்ப வண்டு அளப்பரும் பொருள் 
மீளமீளப் பெற்று உவகை மிக வெய்துமாறு அவன் கொடைகலம் 
இகழ்க்தது என்பதனை, “வருந்திய............ ஈத்தோன்'” என்பதனாள் 
விளக்கினார். சுருங்கச் சொல்லுவாராய், “எம்மோர் ஆக்கச்கங்குண்டே? 
என்றார். முடிவில் எழினியாதனை வாழ்த்தலுற்ற மாங்குடிகிழார், ஆத 
னது ஈல்லீசை “*வெண்டிங்களின் விளங்கித் தோன்றுக”! என்றார். 
அன் பகைப்புலத்துப் பெற்ற செல்வ முழுதையும் இணைவரும் பிறரும் 
காடோறும் வாழ்த்தியதறகுப் பரிசாக ஈல்குவனெனவும், அதனால், 
அச்செல்வம் புலவர் பாடும் புகழ் பெற்றதெனவும் கூறுவார் “oer 
செலச் சிறச்கவஉன் பாடல்சால் வளனே'' என்றார். மென்பறையாற் 
யுள்ளீரியுர்து என்பதர்கு வேறு பொருளுண்டாகக் கூறுவாருமுளர். 
ஆக்கக் கங்குண்டே யெனபதநகு வேறு பொருளும் கருதுவர்.
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௩௯௭. ரோன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் 

சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்யை கிள்ளிவளவன் அறிவும் 
ஆண்மையுமுடையார் எத்திறத்தாராயினும்அவரை வியந்து பாராட்டிச் 
சிறப்பிக்கும் பெருந்தகை யென்பது உலகறிந்த செய்தி. தொகை நால் 
களுட் காணப்படும் சான்றோர்களிற் பலர் இவனைப் பாடிச் சிறப்பித் 
இருக்கின்றனர். இவனை இப்பாட்டாற் சிறப்பிக்கும் சான்றோர் எருக் 
காட்டூர்த் தாயங்கண்ணணராவர். இவரது எருக்காட்டூர் சோழகாட்டுத் 
தஞ்சை சில்லாவில் ஈன்னிலர் தாலுகாவில் உளது. குளிக்கரை புகை 
வண்டு நிலையத்துக்கு மேற்கில் இவ்வூர் இன்றும் இருந்துவருகிறது. 
அதனைச் சார இருந்து மணற் குன்று என்னுமூரை எருக்காட்டுர்ச் 
சேரிக்குப் பிடாகையான எனத் இிருக்கடவூர்க் கல்வெட்டுக்கள் 
(A. BR. No. 32 and 38 of 1905) கூறுன்றன. தாயன் என் 
பாரீக்கு மகனா ரலால் இவர் தாயங்கண்ணன ரெனவும், தாயங்கண்ணனா, 
சென்ற பெயரடையார் பலர் இருத்தலின், அவரின் வேறுபடுத்த இவர் 
எருக்காட்டூரத் தாயங்கண்ணனா ரெனவும், சான்றோரால் குறிக்கப் 
படுவாராயினர். தாயங்கண்ணனார், தாயன் என்பார்க்கு மகனாவரீ£ 
தாயனார் எருக்காட்டூரில் வாழ்ர்தவர். கண்ணனார். எருக்காட்டூரின 
சாதலால், எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார் எனப்படுவாராயினர்£ 
பொருள்வயிற் பிரியக் கருதும் தலைமக£ச் செலவழுங்குவிக்கும் கருதி 
தினளான தோழி, தலைமகள் நலத்தை, '“அணங்கென வுருத்த கோக் 
இன் ஐயென. நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண்கேம் மாமைப், பொன்வீ 
வேங்கைப் புதுமலர் புரைய, ஈன்னிறத் தெழுந்த சுணங்கணி வன 
முலைச், சுரும்பார். கூந்தல் பெரு$தோள் இவள்'' ஏன வனப்பை 
வகைப்படுத் தோது, அதுகேட்டுத் தலைமகள் நெஞ்சுகநெகிழ்வ 
துணர்ந்து, “கொய்தமைக் தளி3ரரன்ன தாங்கரு மதுகையள், மெல் 
லியலிளையள் ஈனி பேரன்பினள், செல்வே மென்னு நும்மெதிர், ஓல் வே 
மென்னு மொண்மையோ விலளே'' (அகம். ௩௨௧௯) என்பதனால் இவ 
சது புலமைகலம் மிகச்சிறந்து விளங்குவதை யறி௫ன்றோம். மேலும் 
இவர், சேரவேக்தருடைய சள்ளியம்்பேரியாற்றுத் துறையாகிய முசிறி 
யில் யவனர் பொன்கொணர்ந்து தந்து மிளகுகொண்டு சென்றன 
சென்பார், “சேரலர் சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண்ணுரை கலங்க, 

யவனர் தர்த வினைமா ணன்கலம், பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெய 
ரூம்'' (அகம். ௧௪௩) என்று கூறுகின்றார். இம் முசிறிககரை ஒருகால் 
பாண்டியஜொருவன் வளைத்துக் கொண்டு அரும்போ ௬ுடற்றி வென்று 
அங்இருந்த பொற்படிம மொன்றைக் கவர்ந்துவந்தான் என்பதையும் 
அவனுடைய கூடல்ககர்க்கு மேற்கிலுள்ள பரங்குன்றத்து விழாவையும் 
அங்குள்ள சுனையிடத்து மலரும் நீல மலரையும் ** வளங்கெழு முசிறி 
யார்ப்பெழ வளைஇ, ௮ நஞ்சம் கடந்து படிமம் வவ்விய, நெடுஈல் யானை 

யடுபோர்ர் செழியன், கொடு நுடங்கு மறுகிற் கூடற் குடாது, பல் 
் பொறி மஞ்ஜை வெல்கொடி. யூயரிய, ஓடியா விழவின் கெடியோன் 
குன்றத்து, வண்டுபட நீடிய குண்டுசனை நீலம்'' (அகம், ௧௪௯) எனச் 
சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். இவர் ஒருகால் சோழன் குளமுற்றத்துத் 
துஞ்சிய கிள்ளிவளவனைக் கண்டு இனிய பாட்டொன்றைப் பாடினார். 
அகுன்கண் விளங்கித் தோன்றிய அவரது புலமை நலத்தை வியந்து 
நெடிய சூட்டிறைச்சியும், மணங்கமழும் கட்டெளிவும் உயரிய ஆடையும் 
அரிய கலங்கள் பலவும் நல்கிப் பெருஞ்சிறப்புச் செய்தான் வளவன். 
அகின து வள்ளன்மை கண்டு பெருவியப்புற்ற தாயங்கண்ணனார், இவ்
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வுலகில் எத்துணை வறுமைத்துன்பம் உண்டாயினும், எங்கெழிலென் 
ஞாயிறு எமக்கென இருப்பேம் என்ற கருத்துப்பட இப்பாட்டைக் 
இணைப்பொருநன் ஒருவன் கூற்றில் வைத்துப் பாடினார். இதன்கண் 
இணைப்பொருகன் சென்று விடியற்காலையில் துயிலெடைகிலை பாடிய 
தும், அதுகேட்டுச் சோழன் கிள்ளிவளவன் சூட்டிறைச்சியும் தேறலும் 
பிறவும் ஈல்கிச் சிறப்பித்ததும், ஊழி பெயரிலும், ஞாயிறு தென்றிசைச் 
செல்லினும் வளவன் தாணிழல் வாழ்வுபெற்ற தான், பிறிதும் அஞ்சாத 
ஆதரவு பேற்றதும் அழகுறக் ஞூறிக்கன்றான். 

௧௦ 

(இ 

உடு 

வெள்ளியு மிருவிசம் பேோர்கரும் புள்ஞம் 
உயர்சினைக் குடம்பைக் குரற்ோோற் றினவே 
பொய்கையும் போதுகண் விழித்தன் பைபயச் 
சுடருஞ் சுருங்கின் றொளியே மாடெழுக் 
திரங்குகுரன் முரசமொடு வலம்புரி யார்ப்ப 
இரவுப் புறங்கண்ட காலைத் தோன்றி 
எஃகிரு எகற்று மேமப் பாசறை 
வைகறை யரவங் கேளியர் பலகோட் 
செய்தார் மார்ப வெழுமதீ தயிலெனச் 
தெண்கண் மாக்கிணை தெளிர்ப்ப வொற்றி 
கெடுங்கடைத் தோன்றி மேனே ய.துகயம் 
அள்ளி வ$ஈ பரிசில னணிவனென 
கெய்யுறப் பொரித்த குய்யுடை கெடுஞ்குடு 
மணிசக்கல னிறைந்த மணகாறு தேறல் 
பாம்புரித் சன்ன வான்பூங் கலிங்கமொடு 
மாரி யன்ன வண்மையிற் சொரிந்து 
கேணி லன்னமென் வெப்பு நீங்க 
அருங்கல நல்கி யோனே யென்றும் 
செறுவிற் பூக்க சேயிதழ்த் சாமரை 
அறுதொழி லந்தண ரறப்புரிஈ தெடுத்த 
தீயொடு விளங்கு நாடன் வாய்வாள் 
வலம்படு தீவிற் பொலம்பூண் வளவன் 
எறிதிரைப் பெருங்கட விறுதிக்கட் செலினும் 
செறுகஇர்க் கனவி தென்றிசைத் தோன்றினும் 
என்னென் றஞ்சலம் யாமே வென்வேல் 
அருஞ்சமங் கடக்கு மரற்றஉவன் 
இருந் துகழ னோன்றாட் டண்ணீழ லேமே. 

திணை : * அது; துறை; பரிசில்லீடை : கடைநிலை விடையுமாம். சோழன் 
குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளல்ளை எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணஜர் பாடியது, 

உரை :. வெள்ளியும் இருவிசம் போகரும் - வெள்ளியா 
கய மீனும் வானத்தில் எழுவதாயிற்று ; புள்ளும் உயர்சனை* 
கு௨ம்பைக் குரல்தோற்றின - பறவைகளும் மரக்தின் உயர்ரக
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லுற்றன ;) பொய்கையும் போதுகண் விழிகு, கன - பொய்கை 
களில் குவிந்திருந்த சாமரைகள் கண்விழிப்பதுபோல் இதழ் 
விரியலு.ற்றன ; பைபயச் சுடரும் ஒளி சுருங்கின்னு - மெல்லெ 
னத் தஇிங்களாகிப சுடரும் சன் ஒளியாகிய நிலவு nous 
தொடங்கிற்று ; பாடு எழுந்து - QO, BOS முற்பட்டு) இரங்கு 
கூரல் முரசமொரடு வலம்புரி ஆர்ப்ப - முழங்குகுற்குரிய முரசங் 

களும் வலம்புரிச் சங்கங்களும் முழங்கு தலைச் செய்ய இரவுப் 

புறங்கண்ட காலை தோன்றி - இரவுப்புறமாகிய கடையாமங 

கழிந்த காலைப்போது தோன்றி; எஃகு இருள் அகற்றும் - 
எளுசிகின்ற குறையிருக£ப் போக்கும்; ஏமப் பாசறை - காவலை 

யுடைய பாசறைக்கண் ; வைகறை யரவம் கேளியர் - வைகதைப் 

போதில் எழுகின்ற ஒலிகலை£க் கேட்பாயாக) பலகோள் செய் 

தார் மார்ப - பலவகைக் கசொதிற்பாடமையத் கொடுக்கப்பட்ட 
மாலையணிக்த மார்பையுடைய வேந்ேேத ) துயில் எழுமகு - படுக் 

கையினின் றெழுவாயாக ; என - என்று ; தெண்கண் மாக்கிணை 

கெளிர்ப்ப ஒற்றி - தெளிகத கண்ணையுடைய பெரிய தடாரிப் 

பறை யொலிக்குமாறு கொட்டி, ; நெடுங்கடை க தோன் றியேன் - 

நெடிய முற்றத்தினகட் சென்று நின்றேனாக ; அது நயந்து - 
என் வரவை விரும்பி; இவன் உள்ளிவற்த பரிசிலன் என - 
இவன் கம்மை மறவாது நினைந்து வந்து பரிசிலனாவான் என்று 
சொல்லி; நெய்யுறப் பொரிக்க குயயுடை நகெடுளு சூடு - கெய் 

மிசசு சொரிந்து பொரிக்க காளிககைகையுடைய நெடிய சூட்டி 

றைச்சியும் ; மணிக்கலன் நிறைந்த மணன் காறு தேறல் - மணி 

யிழைத்த வள்ள த்தில் கிறையப் பெய்த மணம் soup கட்டெளி 
வும்; பாம்புரித் தன்ன வான்பூங் கலிங்கமொடு - பாம்பினது 
உரியாகிய தகோல்போன்ற வெள்ளிய பூவேலை செய்யப்பட்ட 

ஆடையும்) மாரி யன்ன  வண்மையின். சொரிந்து - மழை 
போன்ற வண்மையுடையனாதற் கேற்ப வழங்கி ; வேனில் அன்ன 

என வெப்பு நீங்க . வேனிற்காலக்து வெம்மையபோல வறுமை 
யால் எனக்குண்டாகிய துன்பமாகிய வெம்மை நீங்குமாறு ; 

அருங்கலம் நல்கியோன்-பெறற்கரிய கலன்கள் பலவும் கொடுத் 
திருளினான் ; என்றும் - எப்போதும்) செறுவிற் பூக்த சேயி 
BLE தாமரை - வயலிடையே பூகித சிவந்த இதழ்ககாயுடைய 

தாமரை 3 அுதொழில் ௮௩ கணர் - அறுவகைக் தொழில்களை 
யுடைய அக்தணர்கள ; ; அகம்புரிந்து எடுத்,த யொடு விளங்கும் 

காடன் - அறத்தை விரும வளர்த்து இப்போல விளங்கும் 
நாட்டையுடையவனும் ; வாய் வாள் - தப்பாத வாட்படை 
கொண்டுசென்று ) வலம்படு இவின் போலம்பூண் வளவன் - 
வென்றுகொண்ட இவிடதக்குற் பெற்ற பொன்னாலாகிய அணி



௪௫௭ புற்கானூறு 

களைவுடையவனு மாகிய வளவன்; எதிஇரைப் பெருங்கடல் 
இ திக்கண் செலினும் - எதின்ற அலைகளையுடைய பெரிய 
கடல்முடிவெய்தும் ஊழிக்காலமே வரினும் ) கெறுகஇரக் கனலி 
O gor Somer தோன்தினும - வெதுப்புின௰ கதுர்ககாயுடைய 
ஞாயிறு கீழ்திதிசை மாறிக் தென்றிசையிற் ஜஷோன்னறுஙி காலமே 
வரினும்) யாம் என்னென்று அஞ்சலம் - யாங்கள் இதற்குச் 
செய்வது எஏன்னோவென்று அணாசுவேமல்லேம் ; வென்வேல் 
அருஞ்சமம் கடக்கும் ஆறறல் - வென்திகரூம் வேலைக் கையி 
லேக்கி அரிய போர் வளஞ்சியாது செய்து வெல்லும ஆற்றலை 
யுடைய) அவண் - அக் கள்ளிவளவனுடைய/ இருந்து கழல் 
கோன்றுள் தண்ணிழலேம் - Doms Bu கழலணிந்த வலிய தாள் 
கள் செய்யும் தண்ணிய நீழலின்கண் உள்ளெமாகலால் ) எ.று, 

வெள்ளி யெழுந்து விளங்குதலும், புள்ளினம். சிலைத்தலும், 
தாமரைப் போது விரியக் தொடங்கலும், திங்களின் ஓலி மாழங்குத 
அம் விடியற்காலத்து நிகழ்ச்சிகள், பாடு, ஓலி, எழுதல், முற்படுதல். 
வேந்தர் அரண்மசீனைகளில் விபூயற்காலையில் மூரசமும் வலம்புரியும் 
மூழங்குவது இயல்பு, இரவுப் போதிற்கு அர்திமாலை.. அகமும் 
விடியற்காலை புறமு “போலக் குறிப்பர், விடியலை, :*இரவுப்புறம்?? 
என்றார். ““இரவுப்புறம் பெற்ற வேமவைகறை?! (புறம், ௩௧௮) என்று 
பிறரும் கூறுதல் காண்க. காவலாற் சிறப்புடையதாதல்பற்றி, பாசறை 
ஏமப்பாசறை யெனப்பட்டது. பல வேறு தொழிற்பாடு விளங்கத் 
தொடுக்கப்படுவதுபற்றித் தார், “பலகோட் செய்தார்?” என்றார். 
உள்ளிவர்த என்றது, பண்டுவர்தமை தான் அறிக்து கொண்டமை 
தெரிக்தவாறு. பூழியல் கறவமென்றற்கு “மணகாறு சதேறல்'' என்றார். 
உடைக்குப் பாம்பின் தோலை உவமம் செய்தல் மரபு. பிறரும், “பாம்புரி 
யன்ன வடிவின காம்பின், கழைபடு சொலியி னிழையணி வாரா 
வொண்பூங் கலிங்கம்?” (புறம் - ௩௮௩) என்று கூறுதல் காண்க, இரு 
வன்ளுவர் நிரப்பின் வெம்மையை நெருப்பினும் பெரிதென்றாராக இவ் 
வாரியர், “வேணி லன்ன வெப்பு”! என்றார். ஓதல் மூதலிய அறு 
வகைத் தொழிலுடையரா தலின் ““அறுதொழி wb Zour th? எனப்பட்ட 
at, ஓதல் முதலிய தொழில் ஆறும் பார்ப்பார்க்குரிய வாதலின்,- அற 
வோராகிய அநீதணர்ீ இம்மைக்குரிய உழவு வாணிக eau தொழில் 
களைச் செய்யாமை பற்றி ““அறுதொழிலக்தணர்'' எனப்பட்டன ரென் 
௮ல் சிறப்பென அறிக : அறுதொரில், அற்றதொழில் என விரியும் ; “*அறுபொருள் இவன் என்றே அமரா்சணம் தொழுதேத்த"! (லப், 
௧௭.) என்புழிப்போல. மோனுட்டுக் இரேக்கர், உரோமானியா் முதலி யோர் காடுகளும், ழெக்கலுள்ள கடாரம் சாவகம் முதலிய நாடுகளும் 
திவு எனப்படுமாதலால் “*வலம்படு தீவின்'' எனப் பொதுப்படக் கூறினர். இறுதி, இறுதிச்சாலமாகிய ஊழிக்காலம், வளவனுடைய தாணிழலின் பெருமை கூறுவார், “*செலினும் கோன்றினும் அஞ்சலம்?* என்றார். ஏர்தரும்; தோன்றின ; விழித்தன ; சுருங்கின்று ; காலை தோன்றி, அகற்றும் ; கேளியர்; மார்ப, துயில் எழுமதியென இத்துணை யும் கணைவன்பாடிய துயிலெடை கிலையாயிம்று, மார்.ப, துயில் crap 8 யென ஒற்றி, தோன்றியேன்; நயந்து, என, சூடும் தேறலும் கலிங்கமும் சொரிந்து, நீங்க, ஈல்கயோன் ; காடன், வளவன், செலினும் Carer J



மூலமும் உரையும் wer 

லும் யாம் அஞ்சலம் ; தண்ணிழலே மாதலால் எனக் கூட்டி. வினை 

முடிவுசெய்க. 
விளக்கம் ; பரிசில் விடையாவது, **வேந்தனுண் மழ வெல்புக 

ழழறைந்தோர்ச், இந்து பரிசி லின்புற விடுத்தன்று"! (பு.வெ மா. ௧:௨௪.) 

கடையிடத்தே நின்று விடைபெற்றுச் செல்லுதல் கடைநிலை விடையா 

கும். ளெவன் நெடுங்கடைத் தோன்றிகின்று பாடி வளவன் பரிசில் 

நல்கி விடுத்தவழி, வளவன் நோன்றாள் தண்ணிழ?லம்; என்னென் 

றஞ்சலம் என மூழ்ந்து பாடிச் சேறல்பற்றி இது **தடைகிலை விடையு 

மாம்'' எனப்பட்டது. இணப்பொருரகன் வேந்தர் முன்றிலில் விடியற் 

காலத்தே சென்று நின்று தன்னுடைய கணைப்பறையைக் கொட்டி அவ் 

வேந்தர்களின் வஞ்சி முதலாகவுள்ள மறத்துறைகளைப் பாடுவது 

இயல்பு, அங்ஙனம் பாடுவோர் தொடக்கத்தில் வேந்தர்க்குத் துயில 

டைப் பாட்டைப் பாடி, அவர் துயிலுணருங்கால் அவர் செவிப்பட. 

அவர்தம் மற மாண்புகழ்களை யோதி யின்புறுத்துவர். இங்கே, எருகீ 

காட்டூர்த் தாயங்கண்ணஞார் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய சோழன் கிள்ளி 

வளவனத் துயிலெடை பாடிய திறத்தை “வெள்ளியும்... துயிலென' 

என்று குறிக்கின்றார். ஈண்டு, “போது பிணிவிட்ட கமஜ்நறும் பொய் 

கைத் தாதுண் தும்பிபோது முூரன்றாங்கு, ஒத லந்தணர் வேதம் பாடச், 

சீரினிதுகொண்டு நரம்பினிது இயக்கி, யாழோர் மருதம் பண்ண... ee 

சூதர் வாழ்த்ர மாகதர் நுவல, வேதா ளிகரொடு நாழிகை யிசைப்ப, 

இமிழ்முர சரங்க ஏறுமாறு சிலைப்ப, பொறிமயிர் வாரணம் வைகறை 

யியம்ப, யானையல் குருகின் சேவலொடு காமர், அன்னங் கரைய வணி 

மயி லகவப், பிடி.புணர் பெருங்களிறு முழங்க முழுவலிக், கூட்டுறை 

வயமாப் புலியொடு குழும...... தருமணல் முற்றத் தரினிமி மூர்ப்ப, 

மென்பூஞ் செம்மலொடு ஈன்கலஞ் சப்ப, இரவுத்தலைப் பெயரும் ஏம 

வைகறை!" (மதுரை ௬௬௪-௮௪௯) என மாங்குடி மருதனார் பாடுவது 
ஒப்புநோக்கி யின்புறந்தக்கது. இருப்பள்ளியெழுச்சி பாடி வேந்தன் 

பால் பரிரிலும் விடையும் பெறுவான், இணைவள் அவ்வேந்தனது மற 

மாண்புகழைப் பாடு முன்பே அவன் பெருமகிழ்வுகொண்டு உள்ளி 

வந்த பரிசிலன் இவன் என”'க் குய்யுடை ரெடுஞ்சூடும், மணனாறுதேற 

லும் வான்பூங் கலிங்கமும் தந்தானெனப் பரிசில் நிலையைப் பரிந்து 

கூறுவது தாயங்கண்ணணருடைய தமிழ்மிகு சால்பினைப் புலப்படுத்து 

“கிற்பது காண்க, வளவனது கொடையை மாரி யென்றலின், அதற்கு 

ஏற்பத் தம்முடைய வறுமை நிலையை வெப்பு எனப் புணர்த்து “வேணி 
லன்ன என் வெப்பு"! என்றதும், பூத்த தாமரைகளோடு வேதியரெடுத்த 

இயை யுவமித்து, **செறுலிற் பூத்த சேயித.ம்த் தாமரை, அறுதொழி 
லந்தண ரறம் புரிந்நெடுத்த, தியொடுவிளங்கும் நாடன்'' என்றதும் 
மிக்க இன்பந்தருவனவாகும். ஆரியர் ஓரம்போடுயார், “பகலில் 
தோன்றும் பல்கதிர்த் யின், ஆம்பலஞ் செறுலின் தேனூர்: (ஐங்.௫௭) 
என்பது இங்கே ஓப்புகோக்கத்தக்கது. உளகற்கு எத்தசைய கேடு 
"வருவதாயினும், தான் இள்ளிவளவன் ஆதரவு பெற்றிருத்தலின், Hs 
கேட்டால் வருந்தவேண்டிய நிலை வாராதென்னும் உறுதியடைமை 
தோன்ற, பெருங்கடல் இறுதிக்கட் செலினும், கனலி தென்றிசைத் 
தோன்றினும் 'என்னென் றஞ்சலம்'' என்றும், “அவன் திருந்துகழ 
ஜனோன்றாள் தண்ணிழ லேமே'! என்றும் கூறுகன்றார். தீவொன்றிற் 
பெற்ற பொன்கொண் டமைத்த பூணணிந்த வளவன் என்றவிடத்துத் 
“இவுக்கு “ஈன்பொன்விளை இவம்'! (வக, ௫0௩) எனத் திருத்தக்க 
தேவர் கூறுவதனை எடுத்துக் காட்டுவாருமுளர்.
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௩௯.9. சேரமான் வஞ்சன் 

சேரர் குடிக்குரிய முடிவேந்தருள் ஒருவன் சேரமான் வஞ்சன்... 
சேரரது வஞ்க்களம் அஞ்சைக் களமென்றானதுபோலச், சேரமான் 
வஞ்சன் பெயர் பிற்காலத்தே அஞ்சன் என்றாயிற்று; வஞ்சனது பாயல் 
நாடு பின்னர் வயனாடென்ராகி இப்போது வைநாடு (1817001014௦11 ௦5 
B.L. Rice to Coorg Inscriptions. Vol. i p 3)என வழங்குகிறது. பாயல் 
மலைப் பகுதியில் வஞ்சனுக்குரியதாயிருந்க குன்று அஞ்சன் கூன்றென் 
விருந்து இப்போது அஞ்சுகுன்று என்ற பெயருடன் வைகாடு தாலூகா 
வில் உளது. இவனது Bt Hue கீழிருந்த நாடு வடக்கே பாயல்காட்டி 
லிருந்து தெற்கே திருவிதாங்கூர் அரசைச் சேர்ந்த அஞ்சனாடு மூடிய 
இருந்தது. வடபகுதியில் அவன் பெயர் மறைந்ததாயினும் தெற்கில் 
அப் பெயர் மறையாது அஞ்சலுடு என்ே இப்போதும் வழங்குகிறது. 
பேரறிவும் பேராண்மையும் கொண்ட இச்சேரமான் தொகை நால் 
களுட் காணப்படும் சேரவேந்தருள் மிகவும் பமையோன் எனக் கருது 
தற்கிடனுண்டு. இவனைப் பற்றிய குறிப்பபொன்றும் வேறு ஆரியர் 
SOT குறிக்கப்படவில்லை. இவனது தலைககரைச் சான்றோர் '*பெரும் 
பெயர் மூதார்'” எனப் பாடுவர். இம் ஈகரா்க்கண் ஈண்பராகிய வேந்தர் 
துறுகுவது எளிழேயன்றிப் பகையைக் கருத்தினர் எவரும் செல்லுதல் 
இயலாது, இச்சேரமானும் பரிசிலர் வரிசையறிந்து சிறப்பிக்கும் பண்பு 
மேம்பட்டவன். சொல் தவறாத தஇிட்பமும், சல சொற்களைக் கொண்டே 
அவற்றைச் சொல்வோரது உள்ளக்குறிப்பை விரைக்துணரும் ஒட்பமூம் 
உடையவன். இவனது பாயல் மலை மிகப்பல அருவிககாயுடையது. 
இச்சேரமானப் பாடிச் சிறப்பித்தவர் திருத்தாமனார் என்னும் சான் 
ஜோர். தாமன் என்றது இயற்பெயரென்றும், திருவென்பது அவரது 
சிறப்பைக் குறித்து நிற்பதென்றும் தமிழறிஞர் கருதுகின்றனர். இருத் 
தாமனாரும் இப்பாட்டொன்று ஓழிய வேறு பாடியகாக ஒரு பாட்டும் 
இத்தொகை நூல்களில் காணப்படவில்லை, தாம் சேரமான் வஞ்சக் 
காணச் சென்ற போது அவன் செய்த ஈறப்பை இப்பாட்டில் இணைப் 
பொருகன் ஒருவன் கூற்றில் வைத்துப் பாடியுள்ளார். இதன்கண், 
பொருநன் ஒருவன் சேரமானது மூதார்க்குச் சென்று விடியலில் அவன் 
நெடுமனை முற்றத்தில் நின்று தன் இணைப்பறையைக் கொட்டி இசைத் 
தான். விடியற்காலத்தே நிலா மறைய வெள்ளி யெழுந்து விளங்கிய 
போதில் சேவற்கோழி யெழுந்து விடியல் வரவறிந்து கூவுவதாயித்று. 
பொய்கைகளில் கூம்பிய பூக்கள் மலர்ந்தன; பாணர் தரம் கொணர்க்த 
சிறியாமை முறைமை யறிர்து இசைத்தனர். அந்ரிலையில் பொருகன் 
தீன் இணைப்பறையை யறைநக்து “*கினைந்து வநரம் பரிசிலர் ஏந்திய கலங் 
களில் அவர் வேண்டுவன தந்து நிறைத்து மகிழ்விக்கும் வேர்தே,எம்மை 
அருளஞபவனாகுக?' என்று சொல்லித் தன் வரவை அறிவித்தான். சில 
வாகிய இச்சொலற்களைக் கேட்டதும் சேரமான் பேருவகைகொண்டு 
அன்பால் மலா்ர்த முகச்தையுடையவனாய் எதிர போந்து பொருகண் 
அரையில் மாசபடிந்து பீறிக்கிடர்; ஆடையைச் களைந்து, தான் உடுத்தி 
யிருந்த பூர்துகிலைக் தந்து பொருஈனை உடுக்கச்செய்தான். பின்பு, அப் 
பொருகன்பால் இருந்த உண்கலம் கிறைய இனிய கட்டெளிவை ஈல்இ 
உண்பித்ததோடு, தான் உண்ணும் கலத்தில் தனக்கென இடப்பட்டி 
ருந்த மானிறைச்சி பொரித்த பொரிக்கறியும் செவ்விய நெற்சோறும் 
௮ப்ே பாருஈனும் அவனோடு போந்த சுற்றத்தவரும் இனிதுண்்ணுமாது 
கொடுத்தான். பின்பு தான் அணிந்திருந்த விலையுயா்க் த அரிய ஆரத்தை



மூலமும் உரையும் ௬௫௯ 

யும் தன் மேனியில் அணியப்பெற்றிருந்த அணிகலன்களையும் தந்தருளி 

னான். அவற்றைப்பெற்ற பொருகரும் பிறரும் அவன் புகழ் நர்டெங் 

கும் பரவுமாறு பாடிச் செல்வரராயினர். இப்பாட்டின் இடையே சில 

அடிகள் இதைர்துவிட்டன. 

மதிரிலாக் கரப்ப வெள்ளி யேர்தர 
வகைமா ணல்வில்........ “வ 
பொறிமயிர் வாரணம் பொழுதறிக் தியம்பப் 
பொய்கைப் பூழூகை மலரப் பாணர் 

இ கைவல் சீறியாழ் கடனறிச் இயக்க 
இரவுப்புறம் பெற்ற வேம வைகறைப் 
பரிசிலர் வரையா விரைசெய் பந்தர் 
வரிசையி னிறுச்சு வாய்மொழி வஞ்சன் 
ஈகைவர் குறுக னல்லது பகையர்க்குப் 

ao புலியின மடிந்த கல்லளை போலத் 
துன்னல் போதிய பெரும்பெயர் மூதூர் 
மதியத் தன்னவென் னரிக்குரற் றடாரி 
இரவுரை மெடுவா ரரிப்ப வட்டித் 
துள்வி வருகர் கொள்கல நிறைப்போய் 

சட் சள்ளா நிலையை பாகிய ரெமக்கென 

THAT AM DEF 

சிறிஇற்குப் பெரிதுவந்து 
விரும்பிய முகத்த னாகி என்னரைத் 
துரும்புபடு சிதார் நீக்கிக் தன்னரைத் 

௨௦. புகவிரிந் தன்ன பொங்குதுகி லுடீஇ 
அழல்கான் றன்ன வரும்பெறன் மண்டை 

நிழல்காண் டே.ற னிறைய வாக்கி 
யானுண வருள லன்றியுக் தானுண் 
மண்டைய கண்ட மான்வரைக் கருனை 

௨௫: கொக்குகிர் நிமிர லொக்கு லார 

வரையுறம் மார்பின் வையகம் விளக்கும் 
விரவுமணி யொஸிர்வரு மரவுற மாரமிமொடு 
புரையோன் மேனிப் பூத்ு.கிற் கலிங்கம் 
உரைசெல வருளியோனே 

mo பறையிசை யருவிப் பாயற் கோவே. 

ft: அது. துறை: கடைநிலை, சரமான் வஞ்சனைத் திருத்தாமஜர் 
பாடியது. 

உரை: மதுிகிலாச் கரப்ப-இ௫ுகளின் நிலவொளி மறைய ; 

வெள்ளி ஏர்தர - வெள்ளியாகிய விண்மீன் எழுந்து விளங்க 7 
வகைமாண் கல்லில் - பலவகையாகக கட்டப்பட்டு மாண்புற்த 
நல்ல பெருமனை ;,... (2 வய டவ வவட $; பொறிமயிர் வாரணம் பொழு
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56g இயம்ப - பொறிகள் பொருந்திய மயிரையுடைய கோழிச் 

சேவல் விடியற்போ இன வரவறிந்து கூவ : பொய்கைப் பூமூகை 

மலா - பொய்கைக் கண் கூம்பியிருக்கு பூக்களின் மூகை இதழ் 

விரிந்து மலர; பாணர் கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க- 

பாணர் தாம் கைதேர்ந்த சிறிப யாழை முறைமை யறிந்து 

இசைக்க ; இரவுப்புறம் பெற்ற ஏம வைகறை . இரவுப்போது 

நீங்கும் விடியற்காலத்தில்; பரிசிலர் - பரிசிலர்களை) வரையா 

விரைசெய் பக்தர் - நீங்காத மணம் கமழும் ub shores 

வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் - அவரவர் வரிசை 

யறிந்து புரவுக்கடன் செலுகுஇய வாய்மையே மொழியும் 

சோமான் வளுசனுடைய ; நசைவர் குறுகனல்லது - இன்பளூ 

செய்பவராகிய பாணர் முதலாயினாரும் ஈட்புடைய வேந் 

கரசயினாரும் செலல வியலுவதன றி ; பகைவர்க்கு - பகைவ 

ராமினார்க்கு, புலியின மடிக்கு கல்லளை போல - புலியினம் இடர் 

துதங்கும் கன்முழைஞ்சுபோல ;) துன்னல் போகிய - நெருங்கு 

குற்காகாத பெரும்பெயர் மூதூர் - பெருமை பொருந்திய 

பெயரையுடைய மூதூர்க்குச் சென்று; மதியத்தகனன என் 

அரிச்குரல் தடாரி - முழுமதிபோன்ற வடிவினதாகயே அரித்த 

ஒஓசையையுடைய என் தடாரிப் பறையை; இரவுரை நெடு 

வார் அரிப்ப a4. FHI - தனது இரப்புரை புலப்படுமாறு 

அகன் நெடிய வார்கள் அரித்த குரல் எடுத்தியம்ப இசைத்து 7 ; 

உளளிவருரகர் கொள்கலம் கிறைபபோய் - மறவா வுள்ள கீதால் 

நின்னை கினைந்துவரும் பரிசிலருடைய கொள்கலம் திரம்ப அரிய 

பொருள்களை வழங்குபவனே ; எமக்குத் தள்ளா நிலையையாகியர் 

என - எம்மிடதுது நீங்காது அன்புற்ற நிலையையுடையனாகுக 

என்று என் வரவைக் குறிப்பிக்து நின்றேனாக; என் வாவு 

௮திஇ- என்வரவை யறிந்து; சறிஇற்குப் பெரிதுவக்து - என் 
சினமொழிக்குப் பெரிதும் மகிழந்து ; ‘ விரும்பிய முகத். கி - 
அன்பால் மலர்ந்த முகமூடையனாய்) என் அரைத் அரும்பு 
படு சிதார் நீக்கி - என இடையில் A STS! நார்காராய்க் இழிந் 
இருங்க உடையை நீக்கி, தன் அரைப் புகை விரிந்கன்ன பொங்கு 

அகில் உடீஇ - தன் அரையில் உடுத்திருக்க புகையை விரிச்காற் 
போன்ற உயர்ற்த உடையைக் தந்து என்னை யுடுப்பித்து ) அழல் 
கான்றன்ன. அரும்பெறல் மண்டை - கெருப்பைக கக்னொற் 
போன்ற ஒன்றும பெறுதல் இல்லையாயின என் உண்கல தீதில் 
நிழல்காண் சறல் நிறைய வாக்க - உண்பார். தமது நிழலைக் 

காணுமாறு தெளிந்து கட்டெளிவை நிரம்பப் பெய்து) யான் 
உண அருளல் அன்றியும் - யான் உண்டற்கு வழங்யேதேயன் தி ) 
கான் உண்மண்டைய கண்ட மான்வறைக் கருனை - தான் உண் 
அம் மண்டையிடத்துக் துண்டிக்க மானிதைச்சியாகய வறுதத



மூலமும் உரையும் ௪௬௯. 

பொரிக்கறியையும்; கொக்கு உ௫ர் கிமிரல் - கொக்கின் சகம் 

போன்ற முரியாக நெல்லரிஏிச் சோற்றையும் ; ஒக்கல் ஆச-என் 

சுற்ற க்தார் உண்ண) வரையுறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும். 

மலைபோன்ற மார்பிலணிக் க உலகமெல்லாம் விலைமஇக்கக் தக்க; 

விரவுமணி ஒளிர்வரும் - பலமணிகள் விரவிக் கோரக்கப்பட்டு 

ஒளி விளங்கும் ) அரவு உறழ் ஆரமொடு - பாம்புபோல் வளைந்து 

இடக்கும் மாலையும் ; புரையோன மேனிப் பூதீதுகில் கலிங்கம் - 

உயர்ந்தோனாகிய அவன் மேனிக்கண் கிடந்து விளஙகும் பூ 

வேலை செய்யப்பட்ட உடைகளை; உரைசெல அருளியோன் - தன் 

புகழ எங்கும் பரவ கல்கினான் ; பறையிசை அருவிப் பாயல்கேச - 

புறைபோல் முழங்கும் அருவிகளையுடைய பாயல் என்னும் 

மலைக்குரியவன் ; ஏறு. 

வைகறையில், வஞ்சன் மூசார்க்கண் தடாரி அரிப்ப வட்டித்து, 

என, ௮.றீடு, உவந்து, மூகத்தனகி, நீக்கு, உடஇ, வாக்கி, அருளலன்றி 

யும் ஒக்கல் ஆர, ஆரமொடு, பாயற்கோவாகிய அவன் அருளினான் எனக் 

கூட்டி விசனமுடிவு செய்க. கரப்ப, ஏரீதர, இயம்ப, மலர, இயக்க, 

பெற்ற ஏமவைகறையென இயையும், பெரும்பெயர் மூதூரென்றது, 
அவன் பெயரே பெற்ற அஞ்சன் குன்று என்னும் ஈகர்போலும். குடகு 
நாட்டுக்கல்வெட்டொன்று”*அஞ்சன கரி மானிகை''(0௦012; 118. 4௦1.1. 

11௦. 10.) என்று ஒன்றைக் குறிக்கின்றது, சென்ற நாற்றாண்டு இறுதி 
காறும் பாயல்காடாகிய வயனாடு(8/10நாமம் 18) குடகுகாட்டோடே 
Cis DS Gb sO ser hor@ agar g » 80g. (Malabar Series- 
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இருந்து இ. பி, 1857 இல் தான் பிரிந்தது. இது நீலகிரியெனப் படுவதும் 
இடைக்காலக் கல்வெட்டு அஞ்சனகிரி யென்பதும் நோக்கின், இக் 
நீலகிரி ஒருகாலத்தில் சேரமான் வஞ்சனுக்கு உரியதாயிருந்து பெரும் 
பெயர் மூதூர் எனச் சிறப்பிக்கப் பெற்றமை தெரிகிறது. தடாரிக்கு 
அரிச்குரல், அதன் நெடிய வார்கள் அரித்தலால் உண்டாவது தோன்ற, 
“நெடுவார். அரிப்ப?! என்றார். தடாரியின் ஓசை, அதனை இயக்கும் 
பொருகரது குறிப்பையுணர்த்தும் வகையில் எழுப்பப்படு மாகலின், 
*இரவுரை கெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து'' என்றார். வட்டித்தல். இசைத் 
நீல்) “விசிப்புறுத் தமைந்தபுதுக்காழ்ப் போர்வை, யலகன்மாலையார்ப்ப 
வட்டித்து' (புறம். ௩௧௬௯) என வருதல் காண்க. சிறுகோல் கொண்டு 
அதன் தலை வட்டமிடச் சுற்றி யடித்தல் பற்றி “வட்டித்து'! என்ருர், 
வட்டமென்னும் பெயரடியாகப் பிறந்தவினை, மதியம்: வடிவுவமம், கார் 
நாராய்க் இழிர்த வுடையென்பது தோன் ற,*துரும்புபடு தாஅர்'' எனப் 
பட்டது. மண்டையைக் காணுந்தோறும், உணவின்மை தோன்றி 
வயிற்றுத்தியையெழுப்பி வெதுப்புதலின் **அழல்கரன் றன்ன மண்டை'* 
யென்றார். அரும்பெறல் என்புறி அருமை இன்மை குறித்து கின்றது? 
:அருங்கேடன்'' (குறள்.-௧0) என்றாற்போல, தேறலின் தெளிவைச் 
சிறப்பிப்பது குறித்து, அது “நிழல் காண்தேறல்'' எனப்பட்டது. சேர 
மான் அணிந்திருந்த மணிமாலை உலகனரால் பெரிதும் மதித்துப் 
பாராட்டப்படுவதொன்றுதலின், “*வையகம் விளக்கும் விரவுமணி 
யொளிர் வரும் ஆரம்'' என்றார், அருவிப் பாயல் என்றது பாயல் 
மாலைக்கு வெளிப்படையாயிய்று.



௪௬௨ புற்கானூதறு 

விளக்கம்: இதன்கண் அரியர் இருத்தாமனார் சேரமான் 

வஞ்சனைக்கண்டு ெப்பிக்கப்பெற்ற திறம் இணைப்பொருஈன் ஒருவன் 

கூறும் கூற்றாக இப்பாட்டின்௧ண் விளக்கப்படுகி றது. கணைப்பொருநன் 

சேரமானைக் காணச் சென்ற வைகறைப்போது, “மதிரிலாக் கரப்ப... 

வைகறை”! என்று குறிக்கப்படுகிறது. மதிரநிலாக் கரப்ப என்றது, 

வளர்பிறை நாளாதலைக் காட்டிற்று, வைகறைப்போதின் வரவறிக்து 

கூவுதலின் தப்பாமை பற்றி, ““பொறிமயிர் வாரணம் பொழுதறிந்து 

இயம்ப” என்றார். “பொறிமயிர் வாரணம் வைகறை யியம்ப'* (மதுரை. 

௬௪௭௩.) என்று பிறரும் கூறுவது காண்க; “*பொய்கைப்பூ முகைமல்ர”? 

என்றது, நெய்தற்பூவைக் குறிப்பதாகக் கொள்க;கெய்ருல் வைகறையில் 

மலர்வது; வைகறை மலரும் கெய்தல்'! (ஐங்.௧௮௮) என்பது காண்க. 

கடன், முறைமை, மதிகிலா மறையவும், வெள்ளி யெழவும், வாரணம் 

இயம்பவும், பொய்கைப்பூ மலரவும் வந்த வைகறைப் போதில் இணைப் 

பொருள் சென்று சேரமான் வஞ்சனைக் காண்கிள்றானென்பது தெளி 

வாம். அதன்பின், சேரமான் ஊரது காவற்கிறப்பு விளக்குவாராய், அவ் 

வூரீக்குள் ஈகைவரல்ல.து பகைவர் செல்லுதல் இயலாதென்றநற்கு “ஈகை 

வர் குறுகனல்லதுபகைவர்...துன்னல் போகியமூதூர்'' என்றார். மூதுரர் 

பகைவர் துன்னுகற்காகாமைக்கு ஏது இதுவென விளக்ருதற்குப் “புலி 

Wor மடிர்த கல்லளை போல”' என்றார். பெரும்பெயர் மூதூர், பெரிய 

பெயரையுடைய மூதூர் ; பெயருக்குப் பெருமையரவது, Ep gr rr Ope 

பெருமானாகிய வஞ்சனது பெயரையே தனக்காம் பெயராக அமையும் 

பெருமை; இப்பெருமை அதன் பழம் பெயரை மறைத்துவிட்டது; சேர 

மான் வஞ்சன் பெயா்கொண்டெழுந்த மூதூர் அஞ்சன் குன்றென் 

றிருந்து அஞ்சுகுன்னு என்று இப்போது வழங்குகிறது. இதன் பழம் 
பெயர் குன்றூர் என்பது போலும். இணைவன் வைகறைப்போ தில் இணை 
கொட்டிச் சென்றவன் பறையிசையாலே தன்வரவிசன அறிவித்த 

லும், *உள்ளிவருநர்கொள்கலம் நிறைப்போய், தள்ளாகிலையை யாகியா் 

எமக்'” சென உரைத்தலும் மரபு. சேரமான் செய்த சிறப்பையும் தான் 

பாடிய பாட்டினையும் சர்தூக்கிக் காணும் கணவன், வஞ்சனது 

பெருமையை நோக்கத் தன் பாட்டு இறப்பவும் சிறிதா தலை யெண்ணி 
வியக்இன்றானாதலால், “சிறிதிற்குப் பெரிதுவந்து'' என்றான். உயர்ந் 

தோர்க்குத் தரப்படும் கறவு மிக்க தெளிவுடைத்தாகும் ; அத்தகைய 
தெளிவைத் தனக்கும் தந்ததுகொண்டு மூழ்கின்றவன், “நிழல் காண் 
தேறல் நிறைய வாக்கி, யான்உண அருளல் அன்றியும்தானுண்மண்டைய 

கண்ட மான்வறைக் கருனை ஓக்கல் ஆர அருளியோன்”? என்றூ கூறி 

யுள்ளான். ஆற்றொழுக்காகச் செல்லும் திருக்சாமரைத இப்பாட்டின் 

இடையிலும் ரில அடிகள் சிதைர்து படிப்போர் உள்ளத்தில் வருத் 
தத்தை விளைவிக்கின்றன. புரையோன், உயர்ந்தோன்; *புரையமன்ற 
புரையோர் கேண்மை'! (௩.ற்.௨) என்று சான்றோர் கூறுவது காண்க. 
புரையோனாதலால், இவனது பெயர் இவனது ரூ£தூர்க்கு உரியதாயிற் 
றென்பது படப் “புரையோ'' னென்ற சொல் நிற்பது குறிக்கத் சக்கது. 
நீலகிரிப் பகுதியிலும் வயனாடு தா லூகாவிலும் குடகுகாட்டிலும் உள்ள் 
மலைகள் பாயல்மலை எனவும், காடு பா (யல்) நாடெனவும் அதன் ஓரு 
பகுதி உம்பர்க் காடெனவும் வழங்கி வக்திருக்கின் றன. 

Se
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௩௯௯. மாமான் தோன்றிக்கோள் 

தோன்றிக்கோன் என்பான் தோன்றிமலைக்குரிய தலைவனாவான். 
இம்மலை இருக்குமிடம் தெரிந்திலது. வழி வழியாகச். சிறந்துவந்த 
பழங்குடியில் தோன்றி அறமும் மறமும் புகழும் கொண்டு விளங்கிய 
இத்தோன்றிக்கோனுடைய இயற்பெயர் தாமன் என்பது, ௮து தாமான் 
என மருவித் தாமான் கோன்றிக்கோன் என வழங்கி வருவதாயிற்று. 
இவனைப் பாடிச்சிறப்பித்த சான்றோர் ஐயூர்்முடவனாராவர். இச்சான் 
மோர் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வளவன்பால் பேரன் 

புடையவார். 20 வளவானயன்றிப் பிறரைப் பாடுவதில்லையெனவும், 
அவன்பாலன்றிப் பிறா எவர்பாலும் ஒன்று வேண்டிச் செல்வதில்லை 
யெனவும் உறுதிமகாண்டவர். ஐயூர்முடவனார் ஓருகால் வறுமை 
வருத்தச் தமக்குரிய சோழவேர்கனைக் காணச்சென்றார்... முடவ 
சாதலின் பகடுபூட்டிய பண்டியில் தான் அவர்செல்வது வழக்கம். அவ் 

வாறு சென்றுகொண்டிருக்கையில் ஈர்த்துச்செல்லும் பகடுகளுள் ஓன்று 
வலியிழம்து போயிற்று. அவர் வருத்த முற்றுத் தோன்றிக்கோவின் களர் 
அண்மையிலிருக்கது கேள்வியுற்று மெல்ல அவ்வுரை யடைக்தார். 
தோன்றிக்கோமானுன தாபரரன் அவரது புலமைச் அறப்பை முன்பே 
யறிந்தவைைலால் அவர் நமக்குற்ற குறையை உரைப்பதற்கு முன்பே 
வேண்டுவன நல்கி அவரை மகிழ்வித்தான். ௮ம் ம௫ழ்ச்சி வயப்பட்ட 
ஐயூர்முடவனார், கஇணைவனொருவன் கூற்றாக, இப்பாட்டைப் பாடினர். 

இதன்கண் அவன் காவிரி பாயும் நாடனாகிய கள்ளி வளவனை நினைந்து 
அவன்பாற் செல்கின்றமையும், அவன்பாலன்றிப் பிறர்பால் செல்ல 
விரும்பாமையும், பிறர் முககோக்கு அவருடையஅருணோக்கத்தைப்பெற 

விமையாமையும் மேற்கொண்டதளனால் வறுமைமிக்கு வருத்த, பொழுது 
மறுத்துண்ணும் சிறுமையுற்று நெஞ்சழிந்து ஒருபுடையிருந்ததாகவும், 
கணைமகள் மீன் விற்று வர்த வருவாய்சகொண்டு சமைத்த பாகற்பைங் 
கூழைப் பொழுது மறுத்துண்டு வருந்தியிருக் ததாகவும் குறித் துள்ளாண். 
அக்காலத்து அங்குள்ளோரால் தோன்றிக்கோனை தாமானது நல் 
Bos அவன் நெஞ்சைக் கவர்ந்தது. தோன்றிக்கோன், “*அறவர் 
அறவன், மறவர் மறவன், மள்ளர் மள்ளன்,தொல்லோர் மருகன்'' என்ற 
புகம்படைத்து விளங்கினான். வறுமை மிகுதியால் கணைவனுடைய 
கணைப்பறை வரர் அறுந்து கண்கிழிந்து பயன்படாவகையில் சீர்குலைந்து 
கிடந்தது. இப்புகம் கேட்டதும், தோன்றிக்கோனால் தன் வறுமைத் 
துயர் கெடுமென்னும் துணிவால், புதுத்தோலும் புதுவாரும் கொண்டு 
தன் கணையைப் புதுப்பித்துக்கொண்டு, கணையுறையும் கடவுட்கு வழி 
பாடு செய்யச் தாழ்க்கின் எய்தக் கருதிய பொருள் உரிய காலத்தில் எய் 
தீப் படாமையும் கூடுமென கினைந்து கடவுளையும் வழிபடாது இணைவன் 
தோன்றிக்கோனிடம் சென்று, “சேற்று வழியே சேறற்கண் தளர்ச்9 
புர,௪ பகடு ஒன்றே யாள் வேண்டுவது'' எனத் தன் குறையை யெடுத் 
அரைத்தற்கு முன்பே, அவன் குறிப்பானுணர்ந்து பரிசில் ST OSE 
சமைந்து பல நிரைகளை ஊர் இியுடனே நல்கினான் என்று குறித்துரைத் 
அுள்ளான். இப்பாட்டிடையே சில அடிகள் சிதைர் துள்ளன. 

அடுமகண் முகந்த வளவா வெண்ணெல் 

தொடிமா ணுலக்கைப் பருக்கும் ரிசி 
காடி வெள்ளுலைக் கொளீஇ நீழல்



௯௦ 

புறநானூறு 

ஒங்குசனை மாவின் றீங்கனி ஈறும்புளி 

மோட்டிரு வரா௮ற் கோட்டுமீன் கொழுங்குறை 

செறுவின் வள்ளை சிறு கொடிப் பாகற் 

Ln BA wip pos wad PHOS தன்ன 

மெய்களைம் இனனொடு ans Bcc வ 

மூழ்ப்பப் பெய்த முழுவவிழ்ப் புழுக்கல் 

அழிகளிற் படுஈற் களியட. வைகிற் 
பழஞ்சோ றயிலு முழங்குரீர்ப் படப்பைக் 

காவிரிக் கிழவன் மாயா ஈல்லிசைக் 

கிள்ளி வளவ னுள்ளி யவற்படர்தும் 

செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முக கோக்கேன் 

சட நெடுங்கமைச் தூண்டில் விடுமீ னொடுத்துக் 
இணைமக எட்ட பாவற் புளிங்கூழ் 

பொழுதுமறுத் துண்ணு முண்டியே னழிவுகொண் 

டொருசிறை யிருந்தே னென்னே யினீயே 

அறவ ரற்வன் மறவர் மறவன் 

மள்ளர் மள்ளன் ஜொல்லோர் மருகன் 

இசையிற் கொண்டா னசையமு துண்கென 

மீப்படர்ர் இறந்து வன் கோன் மண்ணி 

வள்பரிந்து இடந்தவென் ஹறெண்கண் மாக்கிணை 

விசிப்புறுத் தமைந்த புதுக்காழ்ப் போர்வை 

கடு அலூன் மாலையார்ப்ப வட்டித்துக் 

கடியு முணவென்னக் கடவுட்கும் தோடேன் 

கடுந்தே ரள்ளற் கசாவா நோன்சுவற் 

பஃடே. யத்தையான் வேண்டிவர் ததுவென 

ஒன்றியான் பெட்டா வளவை யன்றே 

௩௦ ஆன்று விட்டன னத்தை விசும்பின் 

மீன்பூத் தன்ன வுருவப் பன்னிரை 

ஊளர்தியொடு நல்கு யோனே சீர்கொள 

இழுமென விழிதரு மருவி 
வான்ோ யுயர்சிமைத் தோன்றிக் கோவே. 

fam: அது, துறை பரிசில்விடை. தாமான் தோள்றிக்கோளை ஐயூர் 
முடவறர் பாடியது. 

உரை : அடுமகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல்-சோருக் 
கும் பெண் முகந்து கொணர்ந்த ௮ளக்கப்படா. க வெண்ணெல்லி
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டைய) கதொடிமாண் புரூ... உலக்கை குற்தரிசி - பூணிட்டு 
மாட்சியுறுவிக்த பருக்க உலக்கையால் குற்றப்பட்ட அரிச 
கொண்டாக்கிய சோற்றை; காடி வெள்ளுலைக் கொளீஇ - காடி 
கீர்பெயத வெள்ளுலையிற் பெய்துகொண்டு) நீழலோங்கு இளை 
மாவின் Sasa! நறும்புளி - நீழலுயர்க் த கஇளைகளோடுகூடிய 

மாமரத்தின். இவிய கனிசகப் பிசைந்து செய்க நறிய புளிக் 
குழம்பும்; மோட் ow avrg கோட்டுமீன் கொழுங்குறை - 
பெரிய கரிய வராலிறைசமியும் கோட்டையுடைய சுரு மீனினது 

துண்டமாகய கொழுவிய இறைசியும்) செறுவின் வள் - 

வயல்களிற் படாந்த வள்ளாக்கரையும் ; சிறுகொடிப் பாகல் - கிறு 

கொடி.யாூய பாகற்காயும்) பாதிரியூழ் மூகை அவிழ்விடு ச் தன்ன- 
பாதிரியின் முதாந்க அரும்பினு] இதழை விரிக தாற்போன்ற ; 
மெய் களைந்து இனலெடு விரைஇ . தோலைகீக்க இனமாகஇியவற் 
ரோடு கலந்து ஐ.தின் - மென்மையுண்டாக; மூழ்பபப பெய்க 
முழு விழப் புழுக்கல் - மூடும்படியாகப் பெய்கு முழுக்கு 
சோறும்) அழிகளிற் படுகர் களியட. வைன் - வைக்கோல்களிற் 
பொழுகெல்லாம உழைகறும் களமர் காமுண்ட கள்ளாழ் பிறந்த 
மயக்கத்தால் மடிந்இருப்பாராயின்; பழனுசோறு அயிலும்-விடிய 
லிற் பழஞ்சோற்றையுண்ணும் ; முழக்கு நீர்ப்படப்பை - முழக்கு 
கின்ற நீர் நலம்சானற கதோட்டங்களையுடைய காவிரிக்கிழவண் 
காவிரிபாயும் நாட்டையுடையனாகிய ; மாயா ஈல்லிசைக் கிள்ளி 
வளவன் உள்ளி - கெடாது கல்ல புகழையுடைய இள்ளிவள 
வனை கினைந்து ) அவண் படர்தும் - அவனை நோக்கச் செல்கன் 
ஹேம்; பிறா ரெல்லேன் செல்லேன் மூகம் கோக்கேன் - பிறர் 
பால் ஒருகாலும் செல்லேன், பிறருடைய முகக்தை உருவி கரு 

இப் பாரேன் ; கெடுச்சழைக் தூண்டில் விடுமின் கொடுத்து - 
நெடிய மூங்கிலாலாயெ கூண்டிலாற் பிடித்த மீனைவிற்அு ; இணை 
மகள் அட்ட பாவல் புவிங்உம் - இனைமகள் சமைத்து Brg 
தாய்ப் பரந்து புளிங உமை; பொழுது மறு திதுண்ணும் உண்டி. 
யேன்-காலமல்லாக காலத்தில் உண்ணும உணவையுடையேன் ; 
அழிவுசொண்டு ஒருசிறை இருக்கேன் - கெஞ்சழிந்து ஒரு 
புடையே இருக்தேனாக ; என்னே - நின் நல்லூழ் இருந்தவா 
றென்னே ;) இனி - இப்பொழுது ; அறவர் அறவன் - அறவோர் 
கவிற் சிறந்த அறவேோனும்; மறவர் மறவன் - மறவர்க்குண் 
சிறந்த மறவனும்; மள்ளர் மள்ளன் - உழவருட் சிறந்த உழவ 
ணும்; ஸகொல்லோர் மருகன் - பழையோருடைய வழிக்கோன் 
அலுமாகிய அவனா (தாமான் தோன்றிக் கோண்) ; இசையிற் 
கொண்டான் - நின்புகழால் நின்பால் அன்புகொண்டுவிட்டா 
னாகலின் ;) கசையமுது உண்க என . நீ விரும்பும் செல்வ க) தப் 
பெதறுவாயாக என அறிந்தோர் கூறவே ; மிப் படாந்து இறந்து 

பு.றம்-11--90
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மேலே செயற்பாலவற்றை நினைந்து சென்று) வன்கோல் 

மண்ணி - கையிற்கொண் டேகும் வலிய கோலைக் தூய்மை 

செய்துகொண்டு; வள்பரிந்து இடந்த என் தெண்கண் bir é@ Over. 

வார் அறுப்புண்டு சரகுலைந்து கிடந்து என் தெளிச்த கண்ணை 

யுடைய மாகணையை, விசிப்புறு த்து - புதுவார்கொண்டு MAF 
துக் கட்டி) அமைந்த புதுக்காழப் போர்வை - இசைக்குரிய 

கண்ணமைக்கப்பட்ட புதிய வலிய கோலினுடைய ;) அலகில் 

மாலை ஆப்ப வட்டிதீது - ௮அளவில்லாகு மாலைபோன்ற நெடிய 

வார்கள் ஒலிக்க இப) கடியும் உணூவென்னக் கடவுட்டும் 

தொடேன் - கஇணைககண்ணுறையும தெய்வத்துக்கு வழிபாடாற் 

ps கருஇயவழிப் பெறறகுரிய உணவைப்பெறுவது  காழ்க்கு 
மெனக் கருஇ அக தெயவகையும் வழிபடாது / கழ? கர் அண் 

எற்கு அசாவா - வலிப கேராகிய வண்டி சேற்றில் அழுக்இய 

வழி அதற்ருக் களராக) கோன்சுவல் பகடே. யான வேண்டி 

வந்தது என - வலிய கொண்டையையுடைய  பகடே யான் 

வேண்டிவர்தேன். என்று) ஓன்று யான் பெட்ட” அளவை - 

ஒன்றையானண் விரும்பிக் கேளாமுனபே) அ௮ன்ே ஆன்னுவிட் 

டான் - அப்பொழுது கொடுத தற்கமைந்து என்பால வரவிடு 

வானாய்) விசும்பின் மீன் பூத்கன்ன - வானத் விண்மின்கள் 

பூக்காற்போல) உருவப் பன்னிரை ஊாஇயாடு நல்கியொன்- 

௮ழகிய கிறகிையுடைய பலவாகிய ஆனிரைகளை ஊாரக்துசெல் 

லற்கேற்ற காளைகளோடே நல்லினான்; சர்மகாள இழுமென 

இழிதரும் அருவி - காளம் ௮மைய இழு 2மன்னும் உரையுடன் 
இழியும் அருவிகளையுடைய) வான காய் உயர்சமைத் 

கோன்றிக்கோ - வானளாவ உயர்ந்த உச்சியையுடைய தோன்றி 

மலைக்குத் தலைவன் எ-று. 

அடுப்பிலேற்றாது காடி நீரில் சோற்றைப் பெய்து வைத்இருக்கும் 
உலை, வெள்ளுலையனப்பட்டது. மாங்களியிழ் சாறுபிழிர் Bows Hb 

நறுட்புளியைப் பிறரும், Cosr_ol*# wtasgt, ளெி3போம் காய 

கிளைத்துணர் வடித்துப் புளிப்பத வமைத்த புதுக்குடம்'' (அகம். ௩௭) 
என்று கூறுதல் காண்க, மோடு, பெருமை, கோட்டுமீன், சுறாமீன், 

முறியாத அரிசிச் சோற்றை 'முழுவவிழ்ப் புழுக்கல்'' என்றார். நூூழ்த் 
£9, மூடுதல்; வாய் கூறழ்த்தனபிரன்றாம் போல. வையும் நெல்லும் 
பிரிக்கும் தொழிலில் பொழுதெல்லாம் கழித்தோயும் கனமரை, “அழி 
களிற் படுகர் ' என்றார். களிமயக்கால் இரவுப்போதில் உணர்வற்றுக் 
கிடந்தார் விடியலிற் பழஞ் சா றுண்ணும் இயல்பு பற்றி, களியட் 

வைகின்பழஞ்சோ றயிலு'' மென்றார். ஊன் விழ்று உணவுப்பொருள் 

பெற்றுக் இணைமகள் புளிங்கூழ் சமைப்பது காலவரையறைக்ககப் 
படாமையின், “நெடுங்கழைத் தூண்டில் விடுமீன் கொடுத்துக் செமக 
எட்ட பாவற் புளிங் ழ்” oor BASS Eo Bonk. wr sed oP dim sp 
கூழ் அறிதும் நீர் பெரிதுமாகச் சமைக்கப்பட்ட புளிங் கழ், புளிக்க 
“வைத்து அடுங்கூழ், புளிங்கூழெனப்பட்டது. பொழுது மறுத்துண்ட
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லாவது, உண்டற்குரிய காலவரவு நோக்கியிருக் துண்ணாது, உணவு 

வரவு கோக்கியிறக்துண்பது; பழைய வுரைகாரர் உண்ணுங்காலை மாறி 
வுண்ணுதல் (புறம். ௨௪௮ உரை) என்பது காண்க. மறவன் என்பத 
போர்க்குரிய மறமும் வீரமும் உடைமை யுணர்த்தி நிற்றலின், மள்ளன் 
என்பது உழவுத்தொழில் வன்மையுடைமைகுறிப்பதாயிற்று. தோன்றிக் 
(கோவின் தகைமையி$ துரைப் போர், அவன் இக் இணைவனது இசை 
வறிக்து கொடைவழங்கும் உள்ளத்து தலை யறிந்து வர்துரைத்தலின், 
“என்மின?? என வியர்தனர். கிள்ளி வளவன்பாம் செல்லக் கருஇ 
வக்தவர், கோன்றிக்கோவின் வள்ளன்மையும் அவன் தன்பாற் கொண் 
முருக்கும் பேரன்பையும் மேன் ?1மலும் Marig அவன்பால் தம் 
உள்ளத்தைச் ரெலுத்துகின்றாராகலின், “மீப்படர்ரச் இறந்து” என்றார். 
வளவற்கே யுரித்தாப் அவரினயே வரைந்து ஓன்றி.பிநர்த கெஞ்சம் 
தோன்றிக்கோவுக்கு உரித்தாப் அவன்பால் அன்பு செய்தற்குடனாய் 
கிற்றலின் படர்தலும் இறத்தலும் உளவாயின. இணைவன் முதலிய 
இரவலர் கையில் கோல்கொண்டு சறல் மரபு. போர்வை, போர்க்கப் 
படும் தோல், மாலை3பாறலின், நெடிய வரர்கள் மாலையெனப்பட்டன. 
Gre, கணை முரலியவற்றில் தெய்வமுறையு மென்பது பண்டையோர் 

கொள்கை; '*கடியுமுணென்னக் கடவுட்கும் தொடேன்'' என்பதற் கு 
என்னவும் என உம்மை தொக்கராகக்கொண்டு, வறிபடாதவழித் 
தெய்வம் உணவு பெறுவாறு கடியும் என்று எம்மில் சான் 3ரர் சொல்லி 
யிருப்பவும், விரையச் செல்வது குறித்துக் கடவுட்கும் வழிபாடாற்றுது 
செல்வன் என்றுரைப்பினு மமையும். பெட்டல், வி நம்புதல், வாயைத் 
இிறர்து கேட்பதற்கு மூனை பன்னிரையும் ஊர்தியும் பண்ணுமாறு 
தன் ஏவலரைப் பணித்தாரென்பார், *ஓனறியான் பெட்டா அளவை 
யன்ற யான்று விட்டனன்'! என்றார். அத்தை அசைகிலை, அரிசி 

உலைக் 9கொளிஇ நஈறும்புளியும் கொழுங்குறையும் வள்ளை பும் பாகலும் 
இன் ஞடு விரைஇ, புழுக்கலும், படுரர் வைகின், அயிலும் படப்பைக் 
காவிரிக் கிழவன் என இயையும். இழவண், வளவன், ௮ ௨ம் படர்தும் 
செல்லன், செல்லேன், நோக்கேள், உண்டி Bus உ , > ச , உண்டியன். இருர்தனெனக, 

என, இறசம்து மண்ணி PAG HSH, வட்டித்து தொ3டேன், எனப் 
பெட்டா அளவை அன், ஆன்று விட்டனன்; தோன்றிக்கோ, நல்க 
னான் எனக்கூட்டி வினைமூடிவு செய், 

விளக்கம்: உண்டம்பொருட்டு வரைந்து தொகுக்கப்பட்ட 
நெல்லை வேண்டும் போதெல்லாம் எடுத்துக் குூற்றிச்கொள்ப வாதலால் 
அடுமகள் முகர்துகொண்ட கெல்லை அளவா வெண்ணெல் என்றார்? 
இனி அளந்துகொண்ட கெல்லென்றுரைப்பினு மமையும். உலக்கை 
யின் பருமை குற்றலின்மே னின்றது. காடி நீரையும் மோர் பெய்து 
நீரையும் உலைக்கிடுபவாதலால் காடிவெள்ளுலைக் கொளீஇ யென் மரீ, 
ஈறும்புளிபும் பாகலும் வேறு கறிக்கு இனமான சாந்தும் காயமும் 
பிறவும் இனமெனக் குறிக்கப்பட்டன. சோறு 2வறென்னத் தோன்ருத 
வாறு புளியுங் கொழுங்குறையும் மென்மையுண்டாக வெ 5 GM ps 
திருக்குமாறு தோன்ற, * ஐதுற மூழ்ப்பப் பெய்த புழுக்கல்'' எண்றுர். 

வய்துற என்றும் துப்த்தலை9யன்றும் காணப்படும் பாடம் பொருள் 
விளங்கவில்லை. காவிரிக்்மவனை இள்ளியளவ**் காண்டற்தச் செல்லும் ஐயூர் முடவனார் வழியிடையே சிறப்புற்றிரர்ச தோன்றிக் 
கோமானான தாமான் என்பானைப் பாடுகள் ரராகலான், “gral hé 
கிழவன்.........படர்தும்'! என்று கூறுன்றுர், இடையே தாமான்
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தோன்றிக்கோளை அறிந்தோர் மூடவனாருக்குக் கூறியது, Mart... 

உண்க'' என்றது. முடவனார் தோன்றிக்கோனது ஊர்வயின் தங்கி 

மேலே உழையார்க்குச் செல்லும் திறம் இன்றி, பகடொன்றில்லாக் 

குறையுற்றிருந்தாராக, அங்கிருந்தோர் அவருக்கு அவனது பெருமையை 

யெடுத்துக் கூறினர்; அதுகேட்டு அவர், ““காவிரிக்கிழ்வன்...... இருக் 
தேன்'' என்றார். அமுது உண்க என்றது, நிறைந்த செல்வம் பெறுக 

என்பது குறித்து கின்றது; “அமுத முண்க ஈம் மயலிலாட்டி'' (௩.ற்௬டு) 

என்றாற்போல... தோன்றிமலை Soa isd MEG போற்டுல் பதினைந்து 

கல்லில் உளது: இப்போது அங்கே தான்றிக் குடியென்றோர் மலையிடை 

ஊர் உளது; அது காப்பிச்செடியும் ஏலமும் பயிராகும் வளவிய இடம். 

இனி, கருவூர்க்கண்மையில் தான்தோன் pes) யெல்றொரு குன் 

றுண்டு; அது தாமான் தோன்றி மலையாக இழுக்கலாமென்றும் கூறுவர். 

'இருச்சிராப்பள்ளிச்குத் தெற்கிலுள்ள குளத தரர்ப் பருஇியில் இருக்கும் 

ஐயூர் (சிற்றையூர் ) இம்முடவனார்ச்குரியகாயின், கருவூர்க்கண்மையி 

லுள்ள தான்றோன்றி மலையைத் தாமான் தோன்றிமலையாகக் கொள்ள 

லாம். இது ஈன்கு ஆராயத்தக்கது. 

  

Boo. சோரன் நலப்பள்ளி 

தமிழகத்தை நினைச்கும்போது, இதனப் பொதுவாகத் தமக்கு 

உரிமையாகவுடையவர் தமிழ் கறலேந்தர் என்பது நினைவுக்கு வரும், 

சான்றோரும் இதுபற்றியே இதனைப் “பொதுமை சுட்டிய கூவருலகம்”” 

(புறம்.உடஎ) என்று கூறினர். சோழர் பாண்டியர் செரராகிய மூவரை 

யூம் உலயெலில் மச்கட்கு உறுதிச் தணையாகப் பண்டையோர் கரு. தின 

ராகலின், உறுதிப் பொருளாகிய அறம் பொருள் இன்பங்சளைப்போல 

இல்வேந்தர் மூவரும் உளர் என்பதும் அமர்காளில் நிலவிய கொள்கை 

யாகும். அதனால் ஒருவர் மேம்பட இருவர் அவர் வழிப்பட நிற்பது 

இயல்பாயிற்று. ஒருகால் சோழு வேந்தனான ஈலங்கிள்ளி வடபுலத் 

தரசர் துஞ்சாக்கண்ணராய் நெஞ்சு நடுங்க அவலமுற்று அலமரத் தக்க 

மறப்புகம் கொண்டு விளக்க முற்றானாக, அவனைச் சிறப்பித்துப் பரடிய 

அரியர் கோவூர்கிழார், “சிறப்புடை மரபின் பொருளும் இன்பமும், 

அறச்துவழிப் படுஉ௫் தோற்றம் போல, இருருடை பீன்பட வோங்வயே 

வொருகுடை, உருகெழு மதியி னிவர்று Gear fortis’ (புறம் ௩௧) 

நல்லிசை நிறுவியதை விதந்தோதப் பண்டைய தமிழ்க் கொள்கையை 

நிறுவியிருத்தலைக் காணலாம். சோழன் நலங்கிள்ளி சோமகாட்டின் 

ஒழ்ப்பகு தியிலிருக்து ஆட்சி செய்தவன. இவன் புலவர் பாடும் பெரும் 

புகழ் படைத்தவன். இவனை, “மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி, 

வன்மையின் ஆடவர்ப் பிணிஃகும் பீடுகெழு நெடும். ரகை”" (புறம்:ஈ௮]) 

என்பர்... பாணர், பொருமகர் முறளிய பரிஎலர்க்குப் பெருவளம் நல்இப் 

பேரின்பம் எய் துபவன்.. இதனால், இவனைப் பாடிப் பரிில் பெற்றவர் 

பின்பு பிறரெவரையும் பாடிப் பரிசில் பெற விரும்பார்... “*நலங்களள்ளி 

ஈசைப்பொருஈரேம், பிறர்பாடிப் பெறல்வேண்டேம்': (௨௮௨) என 

அவர்கள் கூறுவது காண்க. இத்தகைய சிறப்புடைய வேட்தனுக்கு 

ஆரியர் கோவூர் கழொார்பால்பெருமதப்புண்டு. பல காலங்களில்கோவூர் 

கிழார் பலவேறுவகையில் ஈலங்கிள்ளியைப் பாடிச் இறப்பித் துள்ளார், 
இவரால் புகழ் மாசுபடாது உய்த்த வேந்தருள் காரியாற்றுத் துஞ்சிய



மூலமும் உரையும் ௮௬௯௯ 

நெடுங்கிள்ளியும், சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கள்ளிவளவனும் 
குறிப்பிடத்தக்கவராவர், சோழன் கலங்கிள்ளியின் புலவருள் ஒருவ 

சான இளநக்தத்சனார் உறையூர்க்கொருகால் சென்றபோது அவரை 
இற்று வர்தவரெனப் பிழைபடக்கரு 2, நெடுங்கிள்ளி கொல்லப்புக்கா 
னாக, கோவூர்கிழார் அதனை யறிந்து விரைந்துசென்று புலவரை 
உய்வித்தார். அநனால் சோழர் குடிக்குண்டாகவி,நக்த பெரும்பழியை 
யும் நிகமாவாறு காத்தார். புலவர்கள் பரிசில்பெய்று வாழும் வாழ்வின 
ராயினும் பிறர்க்குத் இீறுசெய்யும் இயல்பினரல்லர்; நண்ணார் நாண 
அண்ணாதந்து செல்லும் ஆண்மையுடையர்; அவ்விடத்தும் எவ்விடத்தும் 
இனிது ஒழுகும் இனிமைப் பண்பினர். மண்ணாளும் செல்வமெய்திய 
மான்னவ ரெரப்பச் செம்மலும் உடையர் என ஆரியர் கோவூர்கிழரர் 
கூறுவது இக்கானில் புலவர் பெழுமம்களை இகழ்க்தகொழுகும் பேதை 
மாக்கட்குச் சீர்த்த அறிவுரையாகாம். சோழன் நலங்கெளிபால் தாம் 
பெற்ற வண்மைகலதீதைப் பொருகன் ஒருவன் கூற்றில் வைத்துக் 
கோவுர்கிமார் இப்பாட்டைப் பாடியுள்ளார். இதன்கண், செப்பொரு 
நன் சென்று விழயற்காலையில் மன் கஇணைப்பறையைக் கொட்டி கலங் 
கிள்ளியின் புகம் பாடினானாக, அதுகேட்டவன், அப் பொருநஈன்பாள் 

அன்புகொண்டு, அவன் இடையில் அமழுக்கேறிக் இழிந்திருந்த 
உடையை நீக்கிப் புத்தாடை தந்து உடுப்பித்து உயர்ர்த கலன்கள் பல 
நல்கிறன். பொருகனும் அதுகொண்டு சின்னன் தங்கி மீள்பவன், 
“பான் அவன்பால் ட நக்கையில் அவனைக் கண்டு பயிலும்போது இது 
வெனும் வரையறையின்றிப் பழகனைன்; அவன் தனக்குளதாகும். 
பகையைக் கடி.ரலையன்றித் தன்னைச் சேர்ந்தோர்க் குளதாகும் பசிப் 
பகை கடிதலிலும் இறச்சவன; மறவர் மலிச்த போர்க்களத்தாலும் 
மறைபவர்களின் வேள்விக்களத்தாலும் கடல்வழஜியய பி௰காடுகட்குச் 
சென்று பொருளிட்டிவரும் கலத்தாலும் புதுவருவாப் இடையமுது 
உறைதற்கு இனிதாயது அவனது ஈல்லவூர்,'! என்று இதன்கண் குறித் 
துரைக்களெழமுர், இப்பாட்டு இடையிடையே மிகவும் சிதைந்துள.து. 

மாகவிசும்பின் வெண்டிங்கள் 
மூவைந்தான் முறை முற்றக் 

கடனடுவட் உண்டன்னவென் 

இயமிசையா மரபேத்திக் 

கடைத்தோன்றிய கடைக்கங்குலா ற் 

பலர்துஞ்சவும் தான்றுஞ்சான் 

உலகுகாக்கு முயர்கொள்கைக் 
கேட்டோ னெட்.உமயென் றெண்டணைக் குரலே 
கேட்டதற் கொண்டும் வேட்கை சண்டாது 

௮௦. தெொன்றுபடு சிதா ௮ர் மருங்கு நீக்கி 

மிகப் பெருஞ் சிறப்பின் வீறுசா ன்னகலஞ் 
கைவ ணைவவை வை வலிய ர 
கலிங்க மளித்திட் டென்னரை கோக்க 

நாரரி ஈ௩றவி னாண்ம௫ழ் தூங்குந்து 

©)
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கடு போதறியேன் பதிப்பழகவும்' 
தன்பகை கடித லன்றியுஞ் சேர்ந்தோர் 

பசிப்பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ 
மறவர் மலிந்ததன்........ வய 

கேள்வி மலிந்த வேள்வித் தாணச் 
௨௦ திருங்கழி யிழிதரு மார்கவி வங்கம் 

தேறுறீர்ப் பரப்பின் யாறசீத் துய்த்துத் 
துறைதொறும் பிணிக்கு நல்லூர் 
உறைவின் யாணர் நாடுகிழ போனே. 

திண: அநு. துறை: இயன்மொழி, சோழன் நலங்கிள்ளியைக் கேஷ் கிழார் 
பாடியது. 

உரை: மாக விசும்பின் வெண்டிங்கள்-மாகமாயே விசம் 
பின்கண் நிலவும் வெண்மதியம் ; மூவைக்கால் முறைமுற்ஐ - 

பஇனைந்துகாள் முறையே மூதிர; கடல் ஈடுவண் எண்டன்ன & 
கடலின் ஈடுவில் ௮கக் கண்டாற்போன்ற; என் இயம இசைய 
மரபே.க்தி - எனது இயமாகிய கடாரிப்பறையை யறைந்து 

முறையே அவனுடைய புகழ் பரவினேனாக ; கடைக்கங்குலால் - 
இரவின் கடையாமமாகிய விடியற்காலக்தில் ) பலர் தஞ்சவும் 
தான் அஞ்சான் - பலர் உறங்கவும் தான் மட்டில் உறங்காஞய் ; 
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை - உலகக்தைக் காக்கும் உயர்க்கு 

கொள்கையையுடைய; எந்தை . எம தலைவன் ) கடைத் கோன் 

றிய என் செண்கீணைக் குரல் கேட்டோன் - தன் நெடூமளை முற் 
௮த்தில் நின்று இசைக்க எனது தெளிந்த இணைப்பறையின் 
ஓசையைக் கேட்டான் ; கேட்டகற்கொண்டும் - கேட்ட தனால் ; 
வேட்கை அகண்டாது - என்பால் உண்டான அருள் குறைய 
மல், தொன்றுபடு ASI OF மருங்கு BEB - பழமையுற்றுச் 
@ arm gi பீறிய என் அரையிலிருந்த உடையைக் களைந்துபேரக்கி; 
எலிங்கம் அளித்திட்டு - புத்தாடை தந்து உடுப்பிக்கதுடன் ) 
என் அரை கோக - அதனை யணிந்து பொலியும் என் அரை 
BOUL தான் பார்த்து மகிழ்ந்து) மிகபபெறானா சிறப்பின் வீறு 
சால் ஈன்கலம் - மிகப்பெரிய சிறபபினையுடைய விறமைந்த 
கல்ல கலன்களை) ன க நாரரி ஈறவின் காண்ம௫ழ் தூங்குக் து - 
காரால் வடிக்கப்பட்ட கள்ளாயுண்டு நாடோறும் மகிழ்ச்சிமிகும் ) 

4. பஇப்பழகவும் போ குறியேன் - அவன் ஊர்ச்கண்ணே 
லிரும் seed கழிந்து நாட்களா அ.தியேனாயினேன் , 7 கன்பசை 
கடி.தலன்றியும் - கன்னை வருக்தக் கருதும் பகையைப் போக் 
குதலோடு); சேர்ந்தோர் பசிப்பகை கடி.தலும் வல்லன் - குன்னைச் 
சேர்ந கோருடைய பசியா. பகையை உடன்கெடுத்தற்குர
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வல்லவனாவன்; மறவர் மலிந்த கண் - மறவர்கள் Hon pS தன்னு 
டைய... படட கேள்வி மலிந்த வேள்வித் தூணதது - மறை 

கக் கேட்டுவல்ல ௮க்கணர் நிறைந்த வேள்விச்சாலையில் நிற் 
கும் தூண்களையும்) இருங்கழி யிழிகரும் ஆர்கலி வங்கம் - கரிய 

கழிவழியாக வந்இறங்கும் கடலிற் செல்லு தலனுடைய ஓடங்களை 7 

தேதுரீர்ப்பரப்பின் யாறு சித்து உய்த்து - கெளிக்கு நீர்பரட் த 
கடற்குச் செல்லும் வழியாகிய யாற்றைச் செம்மை செய்து 

செலுக்கி; துறைதொறும் பிணிக்கும் கல்லூர் - துறைதோறும் 

பிணித்துகிறு ததும்கலலஷர்களையும்; உறைவின் யாணர் நாடுகிழ 
வோன் - தங்கி வாழ்தற்கினிய புது வறாவாயையுமுடைய நாட் 
டுக்கு உரியவன் ; எ. று. 

வெண்டிங்கள்: இனச்சுட்டில்லாப் பண்பு9கொள் பெயர். பதினைந்து 
காரளும் நிறைந்த இங்கள் கடல் நடுவே வட்டமாய்க் காணப்படுவது 
பற்றி முழுவட்டமாய்த் தோன்றும் தடாரிப்பறைக்கு உவமம் செய் 
தார். இயம் எனப் பொதுப்படக் கூறின3ரேனும், திங்களை யுவமம் 
கூறுவதாலும், கணெட்பொருகன் கூற்றாகலாலும், தடாரிப்பறை யென் 
பது பெறப்பட்டது. *மரியத் தன்னவென் விசியுறு தடாரி!” (புறம் 
௩௭௧) என்று பிறரும் கூறுதல் காண்க. வேத்தியல் பொதுவியல் என 
இயலும் முறைமை யறிர்து இசையும் பாட்டும் கூத்தும் நிகழுமா தலின், 
“இயம் இசையா”! என்றத3னோட, *(மரபேத்தி'' என்று இணைப்பொரு 
நன்உரைக்கின், “பலர் gigas தான் துஞ்சா!" னாதற்கு ஏது கூறு 
வார், ““உலகுகாக்கும் உயர்கொள்கை!' என்றார். பாணர் பொருகர் புல 
வார் முதலாயினாரால் வேந்தருடைய மறமும் புகழும் நாடெங்கும் 

பரவிப் பகைவர்க்கு அச்சம் பயந்து ௮அரணுமாதலின் அவர்க்குச் சிறப் 
புச் செய்தற்கண் விருப்பம் மிகவுடையனணனான் என்பது “வேட்கை 
தண்டாது'' என்பதனால் பெறப்படுகிறது. வறுமை மிக்கவழிப் பதியின் 
கண் பழகுதல் கூடாமையின், செல்வம் பெற்றுச் சிறக்கும் தனக்கு 
அஃது எளிதாய் இனிதாய்ப் போது கழிதற்கு வாயிலாயிற் ஜறென்பான், 
போதறியேன் பதிப்பழகவும்”” என்றான். பிறரும், “பதிமுதம் பழகாப் 
பழங்கண் வாழ்க்கை'' (புறம்? ௩௧௩ ) யென்பது காண்க. தான் பகை 
யால் கெருக்குண்டு வருர்தும்போதும் தன்னைச்சேர்ந்தோர் பசியின்றி 
வா.ச்தலிஃலல வேந்தன் கருத்து நிலவிற்றென்றஙற்கு, **தன்பகை கடி.த 
லன்றியும் சேர்ந்தோர், பசிப்பகை கடி.தலும் வல்லன்?! என்றார்... இது 
வன்மை பெரிதுடையார்க்கே இயலுவதகாகலின், “வல்லன்”? என்றார்7 
யாற்றுப் பெருக்கால் கடலொடு கலக்குமிடம் மணல் தூர்ந்து வங்கம் 
கழியிடைப் புருதற் யெலாவழி, அதனைப் போக்கி வழிசெய்து கோடல் 
விளங்க, “யாறு சித்துப்த்து'” என்றார். கடைக் கங்குலில், இசையா, 
ஏத்தி, தோன்றிய, குரல்கேட்டோன் ; கேட்டதற்கொண்டும். தண் 
டாது, நீக்கு, அளித்திட்டு, கோக்கு...அறியேன், வல்லன், இழவன் 
எனச் கூட்டி வினமுடிவுசெய்க. தூங்கும் பதியென இயையும் தூாணத் 
தையும், நல்லூரையும், யாணரையுமுடைய நாடுகிழவோன் என 
இயைக்க, 

விளக்கம்: கடைக் கங்குற்போதில் யாவரும் எழுதற்குமுன் 
தான் துயிலுணர்ந்து எழுந்து கணைவன் வரவறிந்து வரவேற்று உடை
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யும் உண்டியும் தந்து சிறப்பித்த சோழன் நலங்கிள்ளியின் ஈலத்தைப் 
“Suet genres... வீறுசானன்கலம் நல்கஞன்'” ஏனருர், ஆகிறியர் 
கோஷவூரீகிமாரும் இணைவன கூற்றில் வைத்துக் கூறுவது நொக்கத்தக் 
கது. மறக்கள வேள்வியும் ௮அறக்கள வேள்வியும் சோழன் செய்துள் 
ளான் என்பது, *“மறவர் மலிக்குதன்.....வேள்வித்தாணத்து'” என்ப 
தினால் விளங்குகிறது. வங்கத்தை “யரறுசித்துப்த்துத் தறை தொறும் 
பிணிக்கும் நல்லூர்! என்றலின், இச்சோ.ரனது பேரூர் கடற்கரைக் 
கண்ணதாகிய கராவிரிப்பூம்பட்டினம் என்பது உய்த்துணரப்படுகிற து. 
ஆகவே, இவன் கரிகாலனுக்குக் காலத்தாற் பிம்பட்டவன் என்பது 
தெளிவாம். கிடைத்த பிரழியில் இரண்டொழு திருத்தம் தவிர இப் 
பாட்டின் மூழுவடிவும் இனிது காணக் கஇடைத்ரிலது.. இலடக்காலத் 
தித் தமிழகம் தன் பண்டைய இலர்கயெச் செல்வத்தைப் பேணுக்துலற 
யில் கருத்தைச் செலுத்தியிடுக்குமாயின் 7 இத்ருமிழகும் இகழ்வார் 
தலைமடங்க, புகழ்வார் புரட்சி முற்றப் பேரிலக்கியப் பெழுமையால் 
நிலவுலகு பரவும் இசை மிக்கு கிலவுவதாம். இடைக்காலத்தே புன்னெ றீ 
வீழ்ந்து அறிவு ஆண்மை பொருள் முதுலியவகையில் அடிமையுற்ற 
தமிழகம், தனது வீழ்ச்சியால் விகார்த கேட்டினை பறக்கின்றது 
பிறகாட்டார் தலைவணங்க இருர்த தனது பண்டைச் சிறப்பை எண்ணு 
கிறது: இடையூறுகளையும் இடையீடுகளையும் போக்கற்கு முயலுகிறது. 
சுருங்கச் சொல்வீன், தமிழகம் பண்டைய தமிம்.உறும் ஈல்லுலகமாகும் 
பணியில் பெரும்பாடு படுகிறது. வாழ்க தமிழ்; வீழ்க பகை, வெல்க 
துமிழகம்; வெல்க தமிழர். 

புற லூ மூல்ழம் 
ஆசிரியர் ஒளவை ௬. துரைசாமிப் பிள்ளை பகர்கள் 

விளக்கவுரையும் 

முற்றுப்பெற்றன.
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[ எண் - செய்யுள் எண்] 

அஃடு 979 

Hod GI 860 

அகடு 867, 890 
அ௮கமலர 5997 
அகமவியுவகை 894 
அகல் 2649, 800 
அகலடை 009, 298 
அகலம் 282, 308 
அகலல்குல் 989 
அகலள்ளல் 395 
அகலீரு விசும்பு 228 

அகலுள் BOR 
அகழ் 879 
அகழம்பெய் குன்றி 300 

அகற்ற 976.7, 990 
அகற்றல் 381 
அகற்றி 587 
அகற்றும் 897 
அகன் 207 

அகன் கட்டடாரி 870, 9885 
அகன் கடைத்தலை 9897 
அகன்கண் 877 
அகசன்ஞாலம் 895 
அகன் பொழில் 258 
அகன் மண்டை 895 
அகன் மார்பு 685 

அகன்ற 257 
அகன் றலை வையம் 871 

அகன்று 5999 
அிகனறுறை 974 
AEE OUT 
அகனாடு 2409 

அகிலார் புகை 997 
அகுதை 8899, 947 
அங்கட்டேறல் 806 
அங்கண் 564 
அங்கண் மாக்கணை 873 
அங்கமழ் மடர் 999 
அங்குடி 806, 524 

அங்கை ஈண்மையன் 880 
ச்சு 2506 
அச்சுவர 880 
அசாவா 990 

அசைஇ 887 
அசைத்து 898 
அசைவு 999 
அஞ்சலம் 597 

அஞ்சலன் 967 
அஞ்சா 878 
அஞ்சி 206, 310, 315, 820, 362, 

381, 994 
அஞ்சினம் 2849 
அஞ்சுதக 359 
அஞ்சும் 967 
அஞ்சுவற்தன்று 8668 
அஞ்சுவர 84 
அஞ்சுவரு இடக்கை 920, 978 
அஞ்சுவருமரபு 8.11 
அஞ்சுவல் LOS 
அஞ்சொல் 895 
அஞர் 658, 247 
அட்ட 819, 215, 237, 246, 800, 

802, 872. 399 
அட்டு 27, 910, 858 
அடகு 918 
அடங்கலானா 9454 
அடங்காது 807 
அடங்கிய 892, 962 
அடங்கிய கற்பு 249 

அடல்வெங் குருசில் 977 
அடலருந்துப்பு 845 
அடற்கொண்டி 898 
அடனசை 993 
அழு. 289, 265, 599, 964, 200 
அடு.கில் 20, 990 
அடி வழி 892 
அடுக்கம் 202, 874 
அடுக்கிய 808 
அடுத்து 2890 
அடுப்பு 872 
அடுபசி 990 
அடுமகள் 399 

அடுமான் ரோன்றல் 213 
அடுமூரண் 850 
அடை 246, 266, 287, 862, 866 
அடைகரை 948, 808
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அடைச்? 970 
அடைமுதல் 328 
அடையா 806, 267 
அண்டிரன் 8240-1, 974 

அண்ணல் 201-3; 205, 249, 
287-8, 311, 326, 337, 353, 
888, 390, 393 

அண்ணலங் கொண்டு 892 
அண்மை 880 
அணங்காயினள் 849 
அணங்கு 277, 247, 299, 862, 

892 
அணங்குடை மூருகன் 299 
அணங்குடை மூன்றில் 247 
அணங்குருத்தன்ன தானை 868 

அணங்குறு பொழுது 889 
Hart 854 
அணல் 258, 310, 818 

அணலோன் 310 
அணி 280, 333, 378, 883 
அணித்தமை 2940-7 
அணிர்த 326, 334, 336-8, 353 
அணிர்து 954 
அணிமயில் 504 

அணிழமுலை 947 
அணிய 316,319, 364 
அணியாகம் 950 
அணியாள் 242 
அணியிவுளி 988 

அணியும் 990, 395 
அணில் 2406, 807 
அணுகல் 994 
அணை 989 
அ௮ணைஇ 464 

அணைத்தனன் 255 
அணைப்பு 542 

அணையும் 5688 
அத்தம் 912, 970 
அத்திசை 206 
அத்தை 211, 363, 375, 382, 387, 

B99 
அதர் 204, 299 
அதரி 9270-71 373 
அதள் 917, 590, 574 
அதற்கொண்டு 865, 894 
அதற்பட 216, 238 

பூறகானூறு 

அதன்றலை 576 
அதனெதிர் 204 
அதியர் கோமான் 998 
அழிர் 877 
அதிரல் 869 ் 
அக்துணர் 361, 397 

அந்தணன் 201 
அந்தணாளிர் 988 
அந்தரம் 592 
<4 B 376 
அந்தோ 428, 207 
அக்நிலை 388 

௮ம்பகைச் தெரியல் 260 
அர்பர்குமழவோன் 885 
அம்பழி பொழுது 373 
அம்பி 281, 949, 981 
அம்பு 295, 260, 287, 510, 84 
அம்புளி மிதவை 475 
அம்பூர்தொடலை 947 
அம்ம 203, 247, 318 
அம்மா வரிவை 549 
அமர் 213, 224, 223, 230, 278, 

288, 294, 301, 304, 339, 342, 
352, 356 

அமரீ தல் 234 

அமர்க்து 360 
அமரியள் 9:90 

அமலுதல் 879, 883 
அமிழ்தம் 299 
அமிழ்து 267, 990 

அழுது 999 
அமைக்கும் 818 
அமைகுவரல்லர் 350-1 
அமைத்த 247 
அமைந்த 589, 890 
அமைந்தன்று 392 
அமைர்சனன் 888 
அமைவு 2912 
yur 370-1 

அயரும் 289, 285, 828 
அயல் 897 

அயல 484 
அயலது 959 
அயர்வுயிர்த்து 287 
அயிலும் 399 
அரக்கன் 978 
அரசரா 969



அருஞ்சொல்லகரா.இ 

அரசு 801, 827 
அரண் 210 

அரந்தை 227 
அரலை 381 
அரவம் 8171, ஸூ, 994, 397 

அரவாய் மாமடல் 578 
அரவு 211, 5976, 593, 898 

அரவுமிழ் மணி 294 

அரவுறழாரம் 968, 398 

அரவுறை புற்றம் 509, 969 
அரவெறியுருமு 868 
அரற்ற 326 
அரா 809, 369, 582 
அராஅ௮ 48835, 9009 
அரி 284, 297, 304, 867, 979, 

382, 400 
அரிக்கும் 548 

அரிக்குரல் 249, 270, 869, 890, 
995, 398 

அரிக் கூடு 978 

, அரிகால் 984, 884 

அரிசி 318, 998, 971, 999 
அரிஞர் 348 
அரித்த sor 212 
அரிதாகுக 240 7 
அரிது 820, 212, 280, 280, 344, 

957 
அரிது செல்லுலகம் 860 
அரிதுண் கூவல் 908 
அரிந்த 574 
அறிந்து 570, 9099 
அரிப்ப 398 
அரிப்பறை 8895-6 
அரிமதர்க்கண் 349 
அரி 964, 879 

அரியல் 809 807, 991, 995 
அரியள் 337 
அரில் 987 
அரிவை 306, 349 

அருகாது 5920, 829, 859, 806-7 
1B 207 
அருகுறை 288 
அருங்கடன் 982 
அருங்கடி. 210, 996, 988, 895 
அருங்கரை 480 

அருங்கலம் 861 367. 398, 397 

அருங்கலவெறுக்கை 878 

௫௪௫ 

அருங்கொண்டியள் 998 
அருஞ்சமம் 864, 909, 312, 326, 

397 
அருத்தல் 50௪ 
அருத்தி 287 
அருக்கலை 211, 235, 285 
அருந்தி 980, 995 
அருக்தித்தன் 895 
அருந்திய 599 
அருந்திறல் 201 

அருந்து 879 568, 898 
அருந்துப்பு 996 
அருந்தும் 584, 897 

அருஈகை 878 
அருகிறம் 835 
அருப்பம் 44 
அரும்படர் 378 

அரும்பற 202 246 
அரும்பிய 950 

அரும்பு 808, 246, 390 
அரும்பெறல் 218, 892, 898 
அருமி௯ 325-6 
அருமுள்வேலி 307 
அருமுனை 329 
அருமை 992 
அருவந்தை 988 

அருவி 6824 229, 251-2, 869, 381, 
889, 398-9 

அருவிலை 2716 
அருள் 987 
௮ருள 993 

அருளல் 398 

அருளாகாமை 562 
அருளி 201 208 856, 696, 987, 

906, 965, 299 
அருளி2யோன் 898 
அருளினன் 995 
அரை 998. 574-6, 990, 898, 400- 

அரைக்கமை மரபு 978 
அரைசு 811 334 354 
அரைமண் இஞ்சி 54/7 
அரைய 947 

அரையம் 802 
அரையிரவு 929 
அல்க 880 
08 240 
vAu 220, 269



PGT Sr 

அல்குபதம் 555 
அல்கும் 974 
அல்குமிசைவு 236 
அல்குல் 272, 339, 341, 844 353, 

861, 889 
AVG AI KAY 209 
அல்ல 878 - 

அல்லது 8.10 279, 282, 301, 323, 
_- B35, 839, 342, 349. 367, 377, 

“ 884, 886, 890 
அல்லதை 404 

அல்லர் 207, 278 
அல்லற்காலை 478 

அல்லன் 586, 960 
அல்லனோ 880 
அல்லாகியர் 232 
அல்லி 248, 250 280 
அல்லியுணவு 250 
அல்லேம் 546 

அல்லேன் 408.0 

அல்லை 902, 222 
அலன் மாலை 999 
அலகை 482 
அலங்கல் 564 
அலங்கு கதிர் 975 
அலங்குபடுநீமல் 855 
அலங்குளை 382 
அலநீ்தலை 928 

அலமரும் 525, 887, 382 
அலர்தல் 990 
அலரி 877 

அலற 579 
அலைக்கும் 324, 567 
அலைப்ப 872 
அவ்வரி 344 

அவ்வழி 888 
அவ்வாங் குந்தி 598 
அவரை 875, 925 
அவல் 852 
அவலம் 510, 298, 2௧4 
அவிகர்து 207 
அவீப்ப 856 
அவிப் புழுக்கல் 968 
அவிய 271 

வியன் 888 

அவியுணவிஜஞோர் B77 

அவிர் பொற்கோடு 977 

வறகானூறு 

அவிரொளி 872 
அவிழ் 850, 266, 995, 398 

அவிழ்த்த 863 
அவிழ்க்க 209, 246, 383 
அவிழ் நெல் 895. * 
அவை 587, 884, 887 
அவைக்களம் 269 

அவைப்பு 875 

அவையம் 4, 999, 200 
அழ 827 

அழல் 224, 997, 857, 222) 880 
அழல் கான்மன்ன மண்டை 108 

அமரம் குட்டம் 20 

HY 360, 809 
அழிகசள் 390 
அழிகளிறு 342 
அமித்த 522, 952 
அழித்து 577, 989, 994 
அழிதுளி 973 
ALE ie 229 
அழிர்து B78, 314, 338 
NIG grit 213, 346 
அ.ிப்ப 200 
அழிய 3/6, 870 
அிவு 990 
அழுகுரல் 370 
அழுங்க 952 

அழுங்க லாலை 540 

அழுத்தி 977 
அழுக 959, 365 
அழுசலானாக் கண்ணள் திதி 
அழும்பில் 283 
அழுவம் 949, 2094-2 
அழைப்ப 261 
அள்ளல் 379, 395, 899 
Mot oh Gs 252 
அளக்கும் 376 

அளந்து 229, 238 
அளப்பன்ன 5907 
அளவர 809 

அளவு 208, 245, 283 
அளவுபு 987 

அளவை 888, 589, 5997, 378, 399, 
400. 

அளிக்கவல்லன் 537 
அளித்த 400 
அளித் இட்ட 999



அருளாசொல்லகர ஈட 

அளித்து 284 
அளிது 2429 
அளிதோ 249 
அளிப்ப 259 
அளிய 246 
அளியது 877 
அளியர் 297, 945 
அளியள் 854, 298 
அளியன் 878, 890.- 
அளியிர் 280 
அனியேன் 228 
அளியை 228 
அளை 598 
அளைஇ 886, 592 
அளைஇய 567 
அற்ற 210 
அற்றன்று 597 
அற்றாக 261 

அற்று 846, 313, 324,329,358-60 
அறத்துறை யம்பி 587 
அறகெஞ்சத்தோன் 877 

் அறநிலை 208 
அறப்பெயர் 895 
அறம் 584, 808, 807 
அறவர் 999 
அறவன் 999 
அறவினை 952 
அறவும் 310 
அறவை 590 
அறவோர் eel 
அறவோன் 866 
அறனில் காட்சி 810 

அறனில் கூற்றம் 810, 280, 237, 
255 

அறனிலள் 538 
அறாயாணர் ௪28 

apt 214 
AG agsne 378 
அறான் 889 
அறிதுணை 894 
அறிந்த 967 
அறிந்தனன் 508 

அறிந்து 208, 269, 891, 898 
அறிந்தோர் 807 
அறிந்தோன் 584 
அறிநர் 979 
அிறிகை 887 

Parser 

அறிய 808 
அறியல 8990 
அறியலர் 990 
அறியளவை 587 
4 Suir 229, 237-8,243,27 1,204, 

323, 336, 366, 369, 381 
அறியாது 264, 366, 895 
அறியாதோர் 560 
அறியாமை 5686 
அறியார் 202 
அறியான் 890 
அறியும் 587 
அறியுகர் 897 
அறியுன் 968 
அறியேன் 383-4, 400 
அறிவாரா 386 
3 34 202, 206, 217, 266 
அறிவுடையாளன் 444 
அறிவோய் 218 
௮.8.இ 998 
அறுத்த 955, 947, 968 
அறுத்திடுவெள் 278 
அறுத்து B31 
அறுதொழில் 597 
அறுவை 443, 96, 917 
அறை 240 

அறைச் கரும்பு 884 
அறைந்த 8609 
அறையும் 880 
அன்பிலாளன் 222 
அன்பினன் 527 
அன்பு 810, 927 

அன்புடைமை 887 
ASOD 623, 245 
அன்றி 205, 337, 357, 390, 398, 

400 
அன்றிின் B89 
அன்றியும் 9890, 890, 892, 400 
அன்று 357, 363, 366, 876, 392, 

399 
அன்றை 476 
அன்ன 960 
அன்னது 213 

அன்னவை 994 

அன்னன் 526, 880 
அன்னை 470, 854 

அன்னோ 336, 845







௪௮௦ 

இடும்பை 890 
இடுவது 303 
இடை 243, 245, 347, 363, 355-6, 

389, 370, 393 
இடைச்சுரம் 26 

இடைப்படை. 205 
இடைப்புலம் 288 
இடைபட 817 
இடைமதில் 943 

இடையன் 924, 891 
இடையில் 233 
இடையோர் 225 
இதல் 919-290 

இதம் 248, 380 
இக்கிலம் 580 
இம்பர் 222 
Qb wor 387 
Qubenia 238 

இமயம் 214, 239 
Qidip Rong 204 
Qa papre 394 
இமிழிசையருவி 389 
இமைக்காம் 270 

இமைத்3தார் 376 
இமையபான் 890 
இயக்க 998 
இயக்கி 8227 
இயங்கா 837 

இயங்யெ 895, 265, 265 
இயங்கும் 587 
இயம் 333, 400 
இயம்ப 385, 398 
இயம்பிய 2395 
இயம்பும் 804 

இயல் வோள் 2595 
'இயவர் 928 
இயவு 508 
இயற்றிய 204, 887 
இயற் 202-8, 290, 894 
இயன் மொழி 818 275.0, 976, 

378, 339-1, 3838-90, 400. 

இயன்று 974 

இரக்கம் 248 
இரக்கும் 997 
இரங்க 887. 288 
இரங்காழ் 276 

YOBlL OT HI 

இரங்கும் 877, 820, 599, 3850, 
358, 387-8 

இரங்கு முரசு 9609 
இரங்குகுரன்முரசு 997 
இரங்குவன் 809 ' 
இரண்டாகாது 804 
இரண்டினுளொன்று 844 
இரண்டு 800, 898 
இரத்நல் 204 
இரத்தி 525 
இரக்தன் று 226 
இரப்ப 203, 970 
இரப்பறியலன் 239 
இரப்போர் 895, 515, 994, 888 
இரலை 37-4 
இரவம் 4927-8 
இரவலர் 807, 20.9, 259, 540, 850, 

209, 929, 359, 337, 870 
இரவன்மாக்கள் 244, 313, 328, 

332-3 

இரவு 899, 348, 866, 376, 390. . 
397-8 

இரவுப்புறம் 396 
இரவுரை 598 
இராமன் 878 
இரித்தான் 284 

இரிய 549, 576, 8990 
இரியல் 989, 388 
இரீஇயுக்து 995-0 
இருக்க 918 
இருக்குவை 888 

இருக்கை 889, 325-6, 829, 364, 
371 ச 

இருங்கடல் 801, 898, 862 
இருங்கதிர் 998 
இருங்கலை 974 
இருங்கழி 400 
இருங்களம் 598 
இருங்கிளை 378 
இருங் உந்தல் 247 
இருங் கெடிறு 384 
இருங்கேம்ப்புவி 874 
இருங்கேள் 963 
இருங்கோ 20t 
இருசுடர் 905 

இருஞ்சமம் 309



அருஞ்சொல்லகரா இ. 

இருஞ்சுவல் 922 
இருட்புகை 9285-0 
இருண் மாலை 595 
இருணிலா 894 
இருத்தல் 210, 980 
இன்னுயிர் 627, 223, 246 
இன்னே 276 
இனத்தடி 910 
இனகிரை 256 
இனம் 870, 290 
இனன் 599 

இணி 227, 243, 245, 248, 258, 
261, 263, 271, 274, 310, 337, 
346, 353, 360, 884, 

இனிது 808, 320, 925. 928, 981. 
377-8, 381, 391. 

இனியன் 270 
இனைய 490, 569 
இனையது 877 
இனையர் 210 

, இனையல் 377 
இன்யோன் 887 
ஈ 404 
ஈகுவனல்லன் 558 
ஈகென்னும் 869 
ஈகை 8092, 489) 829, 525, 369, 

3765, 
ஈகைக்கண்ணி 353 
ஈகைக்கழறொடி. 975 
ஈங்கனம் 206 
ஈங்கருக் தீமோ 519 
ஈங்கு 272, 994, 997 
ஈண்டி 977 
ஈண்டு 892, 359 
ஈத்து 207, 2008, 227 
ஈத்தல் 998 
ஈத்தனன் 9609 
ஈத்து 290, 361 
ஈத்தோன் 876, 386, 896 
ஈதல் 205, 337, 893 
ஈது 806 
ஈந்த 247 
ஈந்து 572, 864 

ஈமம் 491, 245-6, 256 
ஈமவிளக்கு 966, 859 
ஈய்ந்து B64 
ஈய 328, 334, 363 
ஈயா 998, 979, 381 

ty otb.-li—81 

Fab க 

ஈயாது 235, 288, 307 
ஈயாய் 8009 
ஈயும் 895, 915, 520, 829, 348 
ஈயேன 504 

an ties 258, 367, 392-3 

ஈரச்செவ்வி 289 
ஈரச்செறு 560 
ஈரம் 292 
ஈரா 881 
ஈவதிலாளன் 516 
ஈன்ற 277-8, 342, 846, 393 
ஈன்று 979 
ஈன்றோள் 250 

ஈனாவேண்மாள் 872 
ஈனாளாயினவ் 448 

ஈனும் 592 
உக்க 967 
உகந்து 209 
உகப்ப 4577 
உரவை 968 
உகளுந்து 980 
உகளும் 308, 999, 855, 883 
Bt, 276, 387, 395, 398 
உலகுக்கும் 931 
உகுத்து 835 
உகுப்ப 252 
உகுவீ 507 
உகைதீத 854, 869 
உகைத்து 995 
உட்கும் 507 
உடம்பு 223, 240, 260, 200, 282, 

341, 362-3 
ot ayer 201 
உடன்புணர்சிதை 578 
உடன்று 498, 306 
உடனணை இ 984 
உடனுறைவு 4406 
உடஇ 279, 383, 885, 392-8, 

898, 
உடுத்த 201, 218, 280, B63, 382 
உடும்பிழு து 525 
உடும்பு 896 
உடும்புசெய்பாணி 895 
உடை, 984, 976...?, 990 
உடைத்து 277, 992 
உடைச்சனன் 478 
உடைமை 9071 
உடைய 239, 260, 322, 888



F He 

உடையர் 8559 
உடையார் 289 
உடையள் 810 

உடையன் 816, 915 
உடையிலை 363 
உடையேம் 984 

உடையேன் 329 
உடையை 374 
உடையோர் 808 

உண்க 519, 9232, 990 
உண்கண் 946, 350 
உண்குவை 860 
உண்ட 854, 859, 299, 341, 384, 

386. 
உண்டது 844 
உண்டலின் 525 
உண்டனை 8427 

உண்டாட்டு 4576, 20.9, 289, ௮97 

உண்டாயினும் 317 
உண்டி 890 
உண்டிலேன் 999 
உண்டு 214, 258, 327-8, 34%, 

930, 384-5, 391, 396. 
உண்டுறை 390 
உண்டென 819, 920, 808 
உண்ண 315, 902 
உண்ணா 858 
உண்ணார் 204 
உண்ணான் 370 
உண்ணீர் 204 
உண்ணும் 895, 596, 280, 699, 

825, 975, 809. 
உண்பது 993 
உண்போன் 247 
உண் மண்டை, 998 

உண்மதி 290 
உண்மென 398 
உண்மை 889, 306, 390 

உண்மேர 840 
உண 204 233, 314, 333, 371, 

398. 
உணக்கும் 919 
உணங்க 9718-09 
உணங்கல் 519 

உணங்கற் செவ்வி 321 
உணங்கு கலன் 898 

உணங்கு இனை 980) 903 
உணர்ந்தமை 594 

புறநானூறு 

உணர்ந்திடினோர் 885 
உணர்ந்து 997 
உணர்ந்தோர் 880 
உணர்வு 980 
உணரா 8939, 376 

உணவிேர் 977 
உணவு 250, 396, 399 
2@ 330 
25,5) 382 

உறவி 900 
உதிய 808 
உதவின 4089 
உதவும் 972 
உரிர்த்ந 897 
உதிர 884 
உதுக்காண் 810, 807, 907 
உக்தி 809 
உப்பிலாப் புழுக்கல் 989 
உப்பு 986 
உப்பொய் சாகாடு 514 

உம்மை 897 
உமண் 586 

உமணர் 807, 318 

உமிம்கணை 203 
ai Gb 381 
உய்குலை 800 
உய்த்தன்று 581 
உய்த்து 400 
உய்திறன் 370 
உய்ந்து 260 
உய்ப்ப 240 
உய்வின்று 226 
உயக்கம் 987 
உயர்குடை 907 
உயர் கொள்கை 400 
உயரீகிமை 399 
awit Aa 243, 397 
உயர்த்த 869 
உயர்ந்த 214, 391 
உயர்ந்தன்று 804 
உயர்ந்து 214, 367 
உயர்ந்தோர் 879, 287, 362 
உயர்ந்தோருலகம் 818 
உயர் நிலையுலகம் 249 
உயர்நெடுவேல் 809 
உயர்பு 299 
உயர்மருப்பு 99 
உயர்மொழிப் புலவர் 394



அருளுசொல்லகரர் இ 

உயரமுவம் 589 
உயரிசை 260 
உயவல் 5925, 975 

உயவற் பெண்டிர் 246 
உயவிற்று 333 
உயவு 310 
உயிர் 203, 910, 287, 895, 244, 

282-3, 307, 886, 857, 861, 
363, 

உயிர்த்து 949 
உயிர்ப்பன்ன 245 

உயி3ராம்புஈன் 75 
உரல் 532 
உரவு வேல் 594 
உர3வார் 510 
உரமீவரன் 297 
உரறி 596, 307 
உரறுபு 960 
உரனுடையுள்ளம் 806 
உரி 963 
உரிகளையரவம் 260 
உறிஞ்சும் 970 
உரித்தன்று 213 
உரித்தன்ன 597 
உரித்து 292 
உரிதினின் 991 
உரிய 364 
உரீஇ 235, 380 
உரு 224, 376, 393 
உருகெழுநெடுவேல் 897 
உருகெழுபேய்மகள் 577 
உருகெழுமன்னர் 592 
உருகெழு தூர் 202 
உருட்டி 505 

உருட்டிய 270 
உருணடை 461 
உருத்த 857 
உருத்தன்ன 862 
உருப்ப 237, 866, 369 
உரும் 950, 361, 366 
கூருமிசை முரசம் 979 
உ ருமெறிமலை 873 
உருவப்பன்னிரை 890 
25a 271 
உருள 920 
உருளை 977 
none 253-4, 370, 896, 898 
உரைசால் சிறப்பு 803 

கடை 

உரைசால் தோன்றல் 817 
உரைசால் நன்கலம் 559 
உரைசால் கெடுந்தகை 890, 329 
உரைசால் பாசறை 971 
உரைத்திசின் 366 
உரைத்து 595 
உரைப்பர் 965 
உரையன் 880 
உலக்கும் 54 
உலக்கை 399 
உலகம் 206-7, 213-4, 217, 221, 

223-4, 228-9, 249, 260, 287, 
341; 356-7, 361, 378, 393. 

2.0 230, 234, 382, 400 
உலந்தன்று 579 
உலந்துழியுலக்கும் 844 
உலமரவோர் 207 
உலற 50 
உலறி 370 
உலாய் 594 
உலை 461, 399 
உலைநசை 509 
உவக்கும் 997 
உவகை 872, 304 
உவகைக்கலும்ச்ு 877-8, 295 
உவந்தனள் 478 
உவந்து 249, 360, 979, 506 
உவப்ப 243, 239, 373, 896 
உவமம் 377 
உவர் 921 
உவராவீகை 407 
உவலிடுபறந்தலை 314 
உவலைக்கண்ணி 269 
உவியல் 895 
உழக்கி 5398 
உ[க்கிய 547 
உழக்கும் 542 
உழந்த 870, 378 
உறந்து 690, 350, 870, 872, 395 
உழமப்பது 339 
உவர் 584, 892, 395 
உழவன் 230, 289, 368, 392 
உம3வொழி பகடு 886 
உழிஞ்சில் 870 
உழுத்தகர் 200 
உழுதூர்காளை 982 
உழை 499 
உள்ளது 211, 331, 398



FF 

உள்ளம் 8206-7, 259, 393 

உள்ளல் 394 
aarerGover 395 
உள்ளவிக்து 207 
உள்ளவை 898, 885 

உள்ளாச் சேய்மையன் 860 

உள்ளாது 210 

உள்ளா ற்றுக்கவலை 618 

உள்ளி 203-4, 211, 370-1,, 375, 

393, 397-8, 399. 
உள்ளிய 260, 818, 970, 898 

உள்ளிய து 806, 945 

உள்ளிலோர் 896 
உள்ளுமோ 589 
உள்ளுறை 588 
உள்ளூர் 833 
உள்ளேன் 865 
உள்ளோர் 88ம் 
உள 540 
உளம் 205, 2868, 285, 303, 308, 

376. 
உளரும் 860 
உளன 395, 289, 90, 509 

உளை 810, 988 
உளைய 387 
உளையணிப்புரவி 574 

உளையும் 954 
உற்ற 855, 479, 908 
உற்றன்று 826 
உற்று 266 
உறங்க 5459 
உறங்கும் 884 
உறந்தை 858, 395 
உறவு 395 
உறழ்தல் 898 
a_ pips 387 
உறழும் 297 
உருஅது 922 
உறுக கிச்சு, 991 
உறுத்து 870, 583 
உறுதரும் 450 
உறுதுணை 229 
உறுப்ப 886, 960 
உறுமுறை 298 
உறுவர் 805, 881 

உறை 287, 809, 889, 338, 867, 

385. 

உழைக்குந்து 86 

Ly DBT By 

உறைக்கும் 974, 383 
உறை ரல் 283, 318 
உறைப்ப 227 
உறைப்பு மியோலை 990 
உறைய 230, 388 

உறையாற்றா 908 
உறையும் 240, ௨14, 308 
உழைவு 400 
உனனிலன் 510 
ஊக கரம், 908 
ஊகநுண்கோல் 824 
சகம் 244, 1099 
ஊகு 502 
ஊங்கு 926 
oat F 229 
ஊட்டல் 890 
ஊட்டு, 559 
ஊட்டும் 823, 331 
ஊண் 870, 981 
அள ண் முணற 927, 392 
ஊணூர் 540 
pat Gast 33-4 
por of Ott 
aor os 281 
ஊன் 828. 
ஊர் 201-2, 220, 226, 240, 257, 

260, 265, 286, 297, 302, 306, 
308, 318, 320-1, 322-3, 825-7 
889, 334, 341, 848-5, 347-51, 
354-5, 379, 390, 400. 

ஊர் தி 305, 399 
ஊர்ர்தனன் 859 
களர்ப்புறும் 828, 275 
கர்ப துவேலி 926 
ea gir 333 
ஊருண்கேணி 392 
ஊரும் 2275 
aot th 237 283, 881 
ஊழ்ங்காடு 968 
ஊபழ்த்து 567 
ஊழ்மாறுய்க்னும் 291 
ஊழ்யாகை 999 
ஊழி 387 
ஊமிரந்து 872 
ஊற்றம் 866 
ஊறல் 325 
ஊறி 595 
ஊறு 878



அருறாசொல்லகரா இ 

அளன் 861, 271, 324,328, 359, 
381, 383-4, 886, 

ஊன்சுகர் 587 
கன்றி 948, 282 
களண்றுவை 890 " 
எஃகம் 275, 303, 308, 

353-4, 370 
எஃகிருள் 897 
TOG 73-4, 282, 350 
எச்சில் 258 
எஞ்சல் 307 
எஞ்சா 876 
aro Aut 396 
எஞ்சுவை 213 

எட்சாந்து 246 
எபடாய் 340 

எடுக்கவல்லேன் 285 
எடுக்கும் 308 
எடுத்த 980, 373, 897 
எடுத்து 814, 322 
எடுத்தெறிஞாட்பு 290 
எடுப்ப 254, 240, 385 
எடுப்பி 247 

எண்ணா 925 
எண்ணாது 529 
எண்ணார் 857 
எண்ணி 257 
எண்ணில் 212 
எண்ணின் 902 
எய்ணுவோர் 986 
எண்ணெய் 870 
எத்திசை 808 
எதிர் 204, 9719, 290, 901 
எதிர்கொளல் 213 
எதிர்ந்து 275, 572 
எதிர்ப்பை 989 
எதிர்பு 229 
எதிர்பெறுக 506 
எதிர 970 
எந்தை 805, 828, 261, 306, 376, 

379, 381, 384, 386, 388, 
396, 400 

எம்மனோர் 809, 210 
எம்மூன் 804 
எம்மோர் 998 
எமர் 8786 
எய்தல் 874 
எய்தி 202, 219, 378 

341, 

எய்திய 30.4, 959 
எய்தியற்று 858 
or Harr 228-9, 240 
எய்துக 808 
எய்தும் 389 
எயில் 296, 375, 802 
எயிறு 284, 361, 371 
எயினன் 957 
எரி 815, 944, 992 
எரிப்பூம் பழனம் 249 
எரிமருள் தாமரை 864 
எரு 577 
எருத்தின 587 
எருத்து 89, 899, 370 
எருது 827, 342, 370 
எருமை மறம் 74-௧ 
எருவை ,47/, 995, 920, 9872-9 
எல்லாம் 585, 908, 96, 856, 

368, 387, 893 
எல்லார் புறமும் 358 
எல்லி 805 
எல்லிடை, 507 
எல்லின்று 5910 
எல்லை 800, 384 
எலி 237, 321 
எவ்வம் 260, 378, 393 
எவ்வி 202, 279 
எவன் 585.4 
எமா௮ 389 
எழாய் 454 
எழிலி 269, 991 
எழிலிய 954 
எழின்மருப்பு 3869, 370 

ar ion 230, 398 
எழினியா தன் 886 
எழீஇ 258 
எழு 807, 214, 341 
எழுதருபடை 492 
எழுதரும் 695 
எழுதல் 520 
எழுந்து 219, 986 
எழுந்தன்று 241 
எழுந்து 817, 278, 344, 383, 397 
எழுகாள் 649 
எழுமதி 887 
எள் 846 
எள்ளமைவு 919 
எள்ளுநர் 803



௪௮௪ யபுறகானூறு 

எளிது 809 எனா 387 
Boy wd எனைத்து 245 
எ.றிகுறடு 290 எனைநாள் 8903 ; 
எறிகோல் 287 எனைப்பெருஞ் சறப்பு 842 
எறிஞாட்பு 890, 295 ஏணி 506, 545 
எறிதல் செல்லான் 807 
எறிதீரை 997 
எறிதொறும் 568 
எறிந்த 204, 809, 908 
எறிந்து 277, 279, 280-1, 312, 

835, 389, 347 
எறிந்தோர் 301 
எறிந்தோன் 800 
எறிபுண் 373 
எ.றிபுனம் 281 
or Hus 282 
எறியார் 90.7 
எறியும் 802 
எறிவான் 696 
எறிவேல் 569 
என்குவை 201 
என்கோ 887, 290 
என்ப 875, 269, 304, 373, 382, 

384. 
என்புபடு சுடலை 856 
என்பர் 890 
என்பு 495, 862 
என்போய் 558 
என்ற 802 
என்றல் 804 
என்று 278, 289, 292, 301, 335 

370, 873, 387, 389 
என்றும் 276, 580, 880, 929, 8571 

387, 394, 397 
என்றோன் 987, 540, 395 
என்ன 972, 590 
என்ன றியலன் 806 
என்னா 857 
என்னாுவர் 288 
என்னாகுவிர் 280 
என்னாது 4487, 9:18 
என்னாம் 884 
என்னாவது 477, 847, 957 
என்னாள் 83.7 
என்னான் &90 
என்னும் 4.76, 266, 277, 910, 946 
என்னே 899 
என்னை ௨08, 265, 260, 805, 508-9 

ஏத்தி 277, 226, 371-8, 377, 406 
ஏத்தினென் 368 
ஏத்துவென் 888 
ஏந்த 975 
ஏந்தி 205, 475, 308 
ஏந்திய £89, £98, 336, 350, 367, 
274 

ஏந்திளமூலை 924 
ஏர்துகோடு 387 
ஏந்துமருப்பு 801, 335, 869 
ஏந்து முகத்தது 308 
ஏநீதுவன் 507 

ஏந்துவாள் 580 
ஏர்தெழில் 900, 870 
ஏமஞ்சால் சிறப்பு 951 
ஏமப்பாசறை 397 
ஏமம் 213, 360, 363 
ஏமவைகறை 398 
ஏமூற்று 256 
gerd 341 
ஏய்க்கும் 248 
ஏய்ந்த 563 
ஏய்ட்ப 985, 207 
at 388, 369 
ஏர்க்களவுருவகம் 374 
ஏர்தர 289, 398 

ஏர் தரும் 597 
ஏரின் வாழ்நர் 975 
ஏலா 889 
ஏவ 560 
ஏவற்றண்ணுமை 8492 
ஏழ்மணி 882 
ஏற்பினள் 8127 
ஏற்ற 867 
ஏற்றம் 858 
ஏற்றல் 22 
ஏற்று 8889 
ஏற்றை 266, 379 
ஏறி 9858 
ஏறு 659, 265, 888, 288 
ஏனோர் 309, 342 
ஐதமைபாணி 802 
ஐது 897, 879, 889, 399



அருளுசோல்லகரா.இ 

ஐயம் 214, 216 
mua? £81. 296, 842, 358 
ஐயென 805 
ஐயோ 225 
ஒக்கல் 221, 224, 232, 297, 285, 

820, 827, 846, 370, 878, 389, 
390-1, 393-4, 896, 398 

ஓடி.ப்ப 296 
ஓடியா து 500 
ஓடுக்கம் 259 
ஓடுங்கா 585 
ஒடுங்காழ் 958 
ஒடுங்கும் 334 
இண்கயம் 285 
ஓண்செங்குரலி 289 
ஒண்ஞாயிறு 231 
ஒண்டொடி 229, 241 
ஒண்ணுதல் 306 
ஓண்படை 870 
ஒண்பூ 8771. 969 
ஓண்பொறி 383 

‘ ஒத்தன்று 275 
ஒதுங்கல் 508 
ஒப்ப 59928 
ஓய்யும் 854 
ஒய்யென 898 
ஓராங்கு' 226 
இரீஇ 865, 965 
ஒருகண்பறை 208 
ஒருகண்மாக்கணே 892, 394 
ஒருகாழ் மாலை 597 
ஒருகைப்பிணம் 94 
ஒருங்கு 880 
ஜருிறை 225, 240, 294, 307, 

378, 393 
ஒருதாம் 366 
ஒருகாள் 878 
ஒருபகல் 358 
ஒருபால் 999 
ஒரு பெருங்கூடல் 879 
ஒரு மகன் 280 
ஒரு மீன் 29 

ஒருமுறை 448 
ஒருமொழி 966 

இருவர் 616, 249, 981 
ஒருவன் 806, 880, 868 
ஒருவாய் 877 
ஓல்கல் 9939 

MGT 

ஓல்கா 293 
ஒல்கி 968 
ஒல்குதல் 969 

ஓல்குஙிலை 375 
ஓல்.லுமோ 448 
ஓல்லையூர் நாடு 248 

ஒலி 994, 977 
ஒலிக்குர்து 988 
ஒலித்து B20 
ஒலிபுனல 994 
ஒலிமென் கூந்தல் 906 
Qiu Haar anf 201-2 
ஒலிவரும் 209 
ஒலிவெள்ளருவி 987 
ஒவ்வாய் 288 

இழிக்க 278 
ஒழிக்கும் 5808-4 
ஒழிக 690 
இழிகதில் 219 
ஒ.மிகென 246 
ஒழித்த 219, 995 
ஓழிந்த 260 
ஒஜிந்தன 906 
இ.மிர்தனன் 479 
ஓ.மிந்தோர் 546 
ஓதிய 265, 997, 970 

aifur 208, 227 
ஒழியாது 288 
ஒழியும் 962 
ஒழுக்கம் 980, 993 
ஒழுக்குடைமருங்கு 366 

ஒள்வாள் 880, 559, 999, 879 
ஓள்வீ 502 
ஒள்வேல் 540 
ஒள்ளழல் 845 
ஒள்ளிணர் 84 
ஒள்ளெரி 240 
ஒளி 309, 947, 959, 972, 997 
ஒளிக்கும் 266, 321 
ஒளித்தோள் 859 
ஒளிப்ப 240 
ஓளிர்வரும் 898 
ஒளிறு 996.0 
ஒளிறுமருப்பு 205, 301 
ஓளிறுமழை 588 
ஓளிறுவாள் 687, 978 
ஓற்கம் 987



௪௮ 

ஒற்றி 8968-70, 9792-4, 878, 984, 
383, 390, 393-4 

eo us 237 

இற்றுபு 994 
ஒன்றி 505 

ஒன்றிருமுறை 569 
ஒன்று 235, 807, 314, 841, 866-7 

875, 899 
ஒன்றோ 947. 995 
ஒன்னலர் 474 
ஒன்னாத்செவ்வர் 995 
ஒன்னார் £03, 262, 309, 360 
ஓக்கிய 505 
ஓங்கல் 985 
PBDI 859 
ஒங்குனை 399 
paged 211. 265 
ஓங்குபுகம் 859 
ஒங்குவரை 237 
ஓச்சி 253-4, 370-1 
ஓச்சிய 570 
ஓச்சினன் 308 
ஓசை 287 
ஒட்டி 264, 353 
ஒட்டிய 2976 
ஓட 34௪ 
ஒஓடல்செல்லா 497 

ஓடாப்பூட்கை 895 
ஓடி 302, 940 
ஓடை 597, 96, 984, 560 
ஓதினும் 575 
ஓப்பல் 944 
ஓப்பி 3095 
ஓப்புக்.து 590 
ஓம்ப 334 
ஓம்பா 5289 
ஓம்பாது 275 
ஓம்பு 256 263 
ஓம்புநன் 575 
ஓம்பும் 275 820-1, 329 
ஓம்புமதி 860 
ஓம்புமின் 291-2, 807, 394 
ஒய்நடைப்புரவி 200 
ஒர் 311 
ஓர்க்கும் 260 
ஓர்ப்ப 874 . 

ஓராங்கு 804, 826 
ஓரி 204 

af DONT BT DY 

ஒரெயின்மன்னன் 598 

ஒரொனளி 809 
ஓவம் 251 

ஒவுதழ்புறம் 94 
கங்கு 5990 ச 
கரந்தை 259-61, 263-5, 

286-7, 290-1, 298 
கங்குல் 400 
கச்சை B74, 377 
க௪டு 874 
கசிபு 860 
கட்காமுறுகன் 296 
கட்கேள்வி 362 
கட்சாடு, 256 
கட்சி 202 
கட்டழித்த 287 
கட்டல் 286 
கட்டூர் 595 
கட்டேறல் 366 
கடக்கும் 917, 226, 397 
கடத்தல் BOP 
கடந்து 8, 337 
கடந்ததாஉம் 44 
கடந்து 887, 2092 
கடம்பன் IBS 
கடமா 202 
கடல் 204-5, 287-8, 295, 299, 

330, 332, 339, 343. 381, 302-3, 
872, 376, 377, 382, 386, 397, 
400. 

கடவர் 315, 327 
கடவன் 375 
கடவினன் 259 
கடவும் 504 

கடவுள் 260, 335, 399 
கடவென் 556 
கடற்றாரம் 340 
கடற்றானை 980 
கடறு 577 

கட று மணி 202 

கடன் 801, 809, 372 "27, 39% 
கடன்மருள் பாசறை 89௪ 
கடன றியாளர் 809 
Sir guiness 868 
கடா 8558, 870-1 
ay. 336, 395 
Sian 239 
கடி.குவென் 8497 

270 >



அருஞ்சொல்லரா இ 

கடிதல் 400 
கடிது 460, 220 
கடிந்த 880 
கடிரகர் 888 
கடி. நறை 281. 
கடிப்பு 886, 3869 
கடிமரம் 996 
கபூ.மூகம் 575 
கடிய 202, 349 
கடியினன் 990 
கடியுடைநகர் 847, 2274, 990 
கடியும் 399 
கடுக்கும் L02, 393 
கடுகி 84 
கடுங்கட் சுற்றம் 987 
கடுங்கண் 337 
கடுங்கணை 802 
கடுந்தெற்றுகுடை 285 
கடுந்தெறல் 257 
கடுந்தோர் 976, 989, 599 
கடுப்ப 897 
கடுப்பு 992 
கடும்பகடு 568 
கடும்பகி 580 
கடும்பரி 899, 868 
கடும்பு 205, 24, 238, 204 
கடுமா 978 
கடுமான் 806, 265, 350, 355, 382 
கடிவிசை 805 
கடை 927. 979, 989, 905, 389, 

392, 395, 397, 400. 
கடைஇய 576 
கடைக்கங்குல் 400 
கடைக்குளம் 289 
கடை த்தலை 285, 376, 387 
கடைகிலை 382-4, 391-6, 398 
கடைமுகம் 22/7 
சடையறியா 489 
கடையூஉ 809 
கடையோர் 2௮ 
கண் 589, 247, 957,207,209,276, 

280, 349, 852, 862, 365, 370, 
373-4, 384,387 ,389,396-7 

கசண்கலுழ்நீர் 2409 
கண்கூடு 294, 978 
கண்ட 980, 976, 9972-8 
சண்டன்ன 951, 969, 387, 390, 

400 

கண்டனம் 421 
சண்டனென் 467 
கண்டால் 990 
கண்டாங்கு 927 
கண்டிகம் 257 
கண்டு 807, 2880-1, 2849, 686, 285, 

307, 356, 378, 976, 895 
கண்டுயிலா 247 
சுண்ண 899 
கண்ணகம் 828 
கண்ணகன்இடக்கை 509 
கண்ணகன் கொழுங்குறை 984 
கண்ணகன் பாசறை 578 
கண்ணகன்றாழி 280 
கண்ணகன்றானை BHI 
கண்ணது 909 
கண்ணள் 247, 249 
கண்ணன் 800 
கண்ணார் கண்ணி 955 
கண்ணார் சமை OF 1 
கண்ணி 487, 249, 275, 295, 942, 

344-5, 353, 355, 378 
கண்ணிய 307 
கணணிலி 240 
கண்ணிலூ மன் 828 
கண்ணீர் 250, 227, 356 
கண்படை B22 
கண்பு 394 
கண்மடல் 948 
கண்மாறிய 810 
கண்மாறிலீயர் 388 
கணங்கொள்தானை 862 
கணறநரி 599, 375 
கணம் 947, 990 
கணவன் 246, 979, 520 
கணிமேவந்தவள் 844 
குணா 699, 605, 949, 9669-9, 577 
கணைக்கால் LI? 
கணைக்காற்று 373 
கணைக்கோட்டுவாளை 2409 
கணைத்துளி 578 
சணையம் 9609 
கதநாரய் 205 
கதவு 8471 
Eg pone 877 
கதழும் 208 
கதி 289 
கதிர் 215, 257, 505, 575



2:௯0 

கதிரீ்க்கோட்டுநந்து 260 

கதிர்த்து 858 
கதிர்முத்தம் 577 
கதிர்மூக்காரல் 249 
கதுப்பு 900 
கதுமென 864 
கதுவா 245, 547, 950, 953 
கந்தன் 5880 
கந்தாரம் 258 
கந்து 817 
கபிலஈகர் 337 
கம்பம் 260 
கம்புள் 297 
கம்மியன் 958 
கும்மென 208 
கமழ்தல் 590 
கமழ்புகை 570 
கமழ்பூச் தும்பை 283 
கமமும் 8899, 225, 5249, 897 

50416 Fed 803, 824-5 
கயம் 889, 243, 266, 283, 339, 

341, 378, 386, 389 
கயல் 240 
கயலார் நாரை 954 

கயவரப் 984 
கரந்து 871 
கரந்தை 259 60, 261, 263-5,269, 

870, 286, 290-1, 298 
கரந்தையஞ்செறு 540 
கரப்ப 296 
கரப்பின் 808 
கரம்பை 285, 802 
கரவு 377 
கருங்கடைவேல் 845 
கருங்கண் 345 

கருங்கலன் 942 
கருங்கால் 384 
கருங்கால்வரகு 995 
கருங்கால்வேங்கை 8048 
கருங்குரஹொச்சி 227 
கருங்கை 289, 269 
கருங்கோட்டீமம் 548 

கருங்கோடு 918, 364 
கருங்கோல் 874 
கருஞ்சினை 898 
கருப்பை 924, 884, 964 

கரும்பனூரன் 9871, 984 
கரும்பிடரத்தலை 999 

புறநானூறு 

கரும்பு 528, 984, 906, 908 
கருவிய 365 
கருவிவானம் 804 
கருனை 995, 996 
aos 243, 342-3,957, 376, 392-9 
கரையபொருமுர்நீர் 808 
கல் 8869-5, 891, 895, 870, 386 
கல்லளை 898 
கல்லாவல்வில் 287 
கல்லாவிடையன் 927 
கல்லாவிளமை 243 
கல்லாவிளையர் 203 
கல்லிழியருவி 359 
கல்லென்சுற்றம் 240, 364, 887 
கல்லென்பாசறை 501 
கல்லென் றவ்வே 898 
கல்லென 807, 920, 351, 361 
கல்வி 346 
கலக்கி B02 

கலக்குறுந்து 549 
சலக்குற்றன 345 
கலங்கல் 298, 862, 375 
கலங்கா 2390, 909 
கலங்கி 204, 861, 283 

கலங்கிய 547 
சுலங்கின 345 
கலங்கினேன் 880 
கலங்கும் 306 
கலஞ்செய்கோ 485, 29 
சலத்தல் 835 
SU H3 sth 316 
சலந்த 838, 271 
சுலநு்து 932, 361-381 
கலந்தொடாமகளிர் 899 
கலப்பை 206, 371 
கலம் 218, 228, 256, 280, 339, 

343,345,361, 366-7, 373, 384, 
390, 392, 400 

கலன் 206, 322, 386 
sons 383, 392-3, 397-8, 400 
கலிச்சிறகு 9468 
கலிச்சும்மை 343 
கலிமா 549 
கலியார்வரகு 987 

கலுழ்நீதாங்கு 260 
கலுழ்கனை 380 
கலுழ்கண்ணா றல் 325 
கலை 236, 320



அருஞ்சொல்லகரா இ 

கவடு 800 
கவர்குரல் 395 
கவர்ந்து 820 
கவர்பரி 977 
கவலை 815 ” 
கவளம் 822 
கவிக்கும் 28 
கவிகை 337, 377 
கவிசெர்தா ழி 238 
கவித்து LOL 
கவிர்ப்பூ 926 
கவிழ்தல் LBB 
கவின் 247, 354 
கவுள் 812, 227, 822 
கவைக் கழிர் 875 
கவைநா 568 
கவைமுள் 56௨ 
கழல் 885 
Sip hare 587 
கழ.ற்சேவடி. 587 
கழமறொடி 3974-௪ 
கழன்முள்வேலி 306 
கழன்று 307 
கழனி 09, 266, 285, 338, 354, 

364, 387, 394, 396 
கழாஅலின் 945 
கழர் த்தலை 805 
கழாத்தலையர் 945 
கழி 559, 886, 396, 400 
கழிகலம் 61 
கழிகலமகளிர் 280 
கழித்தோணி 949 
கழிந்த 994 
கழிந்தது 209 
கீழிமுரி குன்றம் 313 
கழிந்தமை 264 
கழிர்தன். று 506 
கழிந்து 873 
கழிப்பிணிப் பலகையர் 9/5 
கழிபிணம் 942 
கழிய 216, 282 
கழீஇய 311 
கழுகு 970 
கமூது 969 
கழுதை 392 
கழுமிய 866, 840 
கழை 277, 251, 399 
கழைபடு சொலி 805 

௮௯௧௬ 

aor 212, 235, 238, 269, 300, 
316, 328-9, 343, 348, 360, 
878, 884, 896 

கள்ளி 225, 237, 240, 245, 260, 
382, 855-6, 360, 363 

கள்ளில் 565 
கள்ளுடைக்கலம் 316 
களம் 230, 279, 282, 307, 366, 

368-9, 870-8, 373, 387, 390, 
892 

களமர் 272, 582 
களமலி குப்பை 290 
sort 260, 362 
களர்ப்படு கூவல் 577 
களரி 356, 359, 360 
களரியம் பறந்தலை 829, 887, 24௦ 
களவுப்புளி 328 
sot, 266, 399 
களிக்கொள்சோறு 386 
களிப்பு 3238 
களியும் 969 
களிற்றடி 998 
களிற்றியானை 890 
களிறறுக்கோடு 971 
களிறு 205, 220, 227, 237, 238, 

240, 268, 274, 277, 800, 302, 
8306-7, 310,312-3, 325, 335-6, 
341-2, 345, 368, 387, 394 

களை 970 
களைஇயர் 804 
களைந்த 981 
களைந்தன 805 
களைந்தனர் 584 
களைந்து 258, 926, 965, 590, 899 
களைந்தோன் 882 
களைமதி 266 
களையா 853 
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காண்டல் 416, 357 
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காணிய 309, 519 
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காலியன்மார 889 
காதுற்று 260 
காலை 225, 286, 27, 350, 357, 

388-9, 397 
காவல் 345 
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கான்றுபடுதி 876 
கானக்காக்கை 848 
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கிளைத்திட்ட 94 
கீழ்ச்சேறு 849 
இழ்நீர் 590 
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குடை 486, 952, 967, 89 
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படைமுகம் 299 
படையமைமறவர் 954 
பண் 2807 
பண்டம் 398 
பண்டு 9270 

பண்ணல் 804 
பண்ணன் 388 
பண்ணிய 246 
பண்பில்தாய் 896 
பண்பில 891 
பண்பிலாண்மை 844 
பண்பு 245 301, 842, 860, 873 
பணித்து 997 
பணிதிறை 387 
பணிந்து 5249, 349 
பணை 892, 9472, 845, 921, 975, 

887 
பணைத்தாள் 951 
பணைத்தோள் 984 
பணைமருள்தாள் 571 
பணையம் 8718 
பதம் 955, 970 
பதன் 391 
பதி 865 393, 400 
பதுக்கை 804 
பந்தர் 257. 260, 262, 820, 324, 

330, 398 
பம்பி 920 
பய 581 
பயங்கெழநிலம் 958 
பயந்த 816 822 261, 877 
பயந்து 280, 237 
பயம் 381, 386 
பயலை 505 
பயன் 806, 266, 360 
பயன்மரம் 878 
பயனிரை 424 
பயனில் காலை 888 

பயிரினன் 805 
பயிரும் 240 

பரந்த 338 862 
பரந்தாங்கு 575 
பரந்து 213, 358, 880, 887, 881, 
பரந்தோர் 865 
பரப்ப 989, 888, 820 
பரப்பி 544 

பரப்பு 804 
பரல் 884 
பரற்பெய்பள்ளி 446 
பரவின் 885 
பரவும் 206, 898 
பராரை 947 
பரி 301, 364, 368, 377-8 
பரி3கோ 383 
பரிசம் 242 
uAA® 206-8, 211,237, 833-4, 

860, 394, 
பரிசில் கடாகிலை 209-171, 286 
பரிசிலர் 205-6 232, 837, a5, 

820, 334, 398, 
பரிில்விடை 5097, 899 
பரிசிலன் 408, 96, 297 
பரிசிலேன் 209 
பரிசிற்றுறை 201-8, 979 
பரிந்து 28249 
பரிப்புரவி 205 
பருகி 230, 304, 381 
பருகுவன்ன 807 
பருத்தி 209, 899 
பருத்திப்பெண்டு 826 
பருத்திவேலி 527 
பருதி 224, 338 
164 gi 271, 288, 843 3870 
பருவிழை B76 ் 
பரூஉப்புகை 888 
பல் 5/2, 356 
பல்களி 209 
பல்காசு 959 
பல்கால் 978 
பல்காழ்க்கோதை 802 
usar pinta 269 
பல்சான நீர் 2406, 807 
பல்சுணங்கு 897
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பல்படை. 284 
பல்பாடு 817 
பல்பிணர் 977 
பல்புகழ் 4827. 

பல்போர்பு 853, 869 
பல்யாண் டி 220 
பல்யாமம் 877 
பல்ல 359 
பல்லணி 5467 
user £61, 253, 339 
பல்லாயம் 968 
பல்லான் 260, 265, 269 
பல்லி 256 
பல்லியம் 287, 226 
பல். லுளியல் 595 
பல்லூர் 387 
பல்லெருத்து 880 
பல்வேர் 507 

பல 204, 2084-70, 276, 995, 225, 
877, 289, 811, 300, 871. 378, 

- 882-5, 387, 891, 395-7 
பலகளிறு 959 
பலகை 888 
ப.எ கையர் 545 
பலம் 801 

பலர் 802, 919, 559, 894, 249, 
278, 285, 830, 845, 360-1, 
863, 365, 399 

பலவு 2650 
பலா 920 
பலி 929, 931, 968 
பலிபெறுமுரசம் 808 
பவியமூரசு 969 
பவ்வம் 380 
பழக 400 
பழகா 999 
பழகிய 76 
பழங்கண் 889, 393 

பழஞ்சோறு 395, 399 
upp 225, 236, 281, 821 
பழவாள் 916 
பழன் 809 
பழனக்கண்பு 994 
பறனம் 249 
பழி 213 
பழிச்சி 271 

பழித்து : 04 
பழிதீராம்றல் 227 
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பழியலர் 504 
பழுது 817, 897 
பழுமரம் 870 
பழுனிய 244, 977 
பள்ளம் 588 
பள்ளி 8/5-6, 875 
பள்ளிப்பாயல் 244 
பற்றி 255, 292, 359 
பற்றிய 997, 569 
பறந்தலை 525, 297,940, 242, 270, 

814, 373 
பறந்து 944 
பறம்பிற்கோமான் 201 
பறம்பு 5997 
பறவை 570 
பறிக்குந்து 552 
பறை &5, 879, 71, 888, 895-6 
Leo 96g 359, 876 
பறையன் 9395 

பறையிரை 959, 398 
பன்மலர் 338, 886 
பன்மாண் 304, 865 
பன்மாறு 359 

பன்மீன 870 311 
பன்னல்வேவி 942 
“பன்னாள் 390 
பன்னிமை 580 
பனி 304, 830, 977 989 
பனிக்கயம் 378 
பனிக்கும் 369 
பனிச்சுளை 837 

பனித்துறை 892 
பனிபடுவிடியல் 892 
பனிமுறி 844 
பனுவல் 5597 
பன 340 
பண நுகும்பு 220 
பணையம் 229 
பாகல 599 

பாகன் 220 
பாகார்மண்டிலம் 867 
பாகு 981 
பாங்கள் 289 ் 
பாசறை 589, 289, 294, 301, 804, 

309 362, 871-3, 397 
பா? 229, 390 
பாசிலை 269 
பாசிழைமகளிர் 867
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aurAGart 392 
பாசுவல் 868 
யாட 271, 235, 296, 374, 378 
பாடல்சால்வளன் 907 
பாடன்மார் 975 
வாடாண்டிணை 201-12, 215-6, 

266-7, 374-400, 

பாடி 281, (330, 837, 868-9) 
882-3, 390, 393. ் 

பாடிமிழ் மூரசு 994 
பாடின் மன்னர் 978 
பாடின்று 3771 
பாடினி 242, 319, 361, 904 
பாடினென 994 
பாடி 928 
பாடு 289, 339, 385, 397 
பாடுகம் 393 

பாடுதும் 568 
பாடுநர் 221, 226, 995, 888, 240, 

861, 369 

பாடுபுகம் 911, 883 
பாடுவல்விறலி 280 

பாடுவன்மகார் 883 

பாடேன் 9688 
பாண் 499 
பாண்கடன் 207, 205 
பாண்சேரி 348 
பாண்பாட்டு 230-1, 283-4, 311 
யாணர் 235 242 244, 264, 302, 

816, 318, 324, 326-8, 334,337, 
861, 876, 398 

வாணன் 242, 260, 280, 285, 289, 
808 319, 320-1, 335, 364 

arent 209, 302, 333, 881 
பாறணொக்கல் 848 
பாத்தி 500 
பாதிரி 529 
பாம்பு 260, 897 
பாம்புரி 989 
யாய் 246, 317 
பாய்ந்த 220, 280, 207 
பாய்க்து 249, 589 
பாய்ந்தன 970 

பாயல் 245, 998 
பாயின் 352 
யாயும் 928 
பார் 266 

புறகானூது 

பார்க்கும் 809, 925, கச் 
பார்த்து 237 

பார்டடை 826 
பார்ப்பனவாகை 85 
பார்ப்பார் 907 
பார்ப்பான் 505 
பார்முதிர் பறந்தலை 868 
பார்வை 920 
பாராட்டி 907 
பாரி 207-2, 826, 297 
பால் 250, 9710, 926, 946, 881 
பாலர் 818 
பாலார்மறி 883 
பாவடியானே 498 
பாவ் கம் 899 
பாவை 2905, 249, 856, 584 
பாழ் 2280, 940 
பாற 967 
பாறு 359, 360 
பாறுமயிர் 279, 874, 877 
பிசிர் 225 
பிரிரோன் 472 
பிட்டையூறு 878 
பிடர் 9553 
பிடவூர் 302 
பிடி 803, 906, 945, 869, 389 
பிடித்து 309 
பிபூயடி 834 
பிண்டம் 224, 246, 872 
பிணக்காடு 363 
You tga Gt 285, 338 
பிணந்தமூஉப்பற்றி 8509 
பிணப்3பார்பு 5920 
பிணம் 278, 812, 359 
பிணிம்பிறங்கு போர்பு 869 
பிணர்த்தடக்கை 971 
பிணர்மருப்பு 387 
பிணி 208, 229, 242, 982 
பிணிக்கும் 252, 889, 400 
பிணித்து 857 
பிணிப்ப 347.8 
பிணிமுரசு 388 

பிணை 920, 954 
பிணைந்து 248 
பித்தை 269 
பிதிர 248 
பிரசம் 375 
பிரிவு 861
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PB bad பீலிக்கண்ணி 474 
பிழிவது 373 பிள் 921 
பிழைப்பின் 487 புக்க 880 
பிள்ளை 942 , புக்கனன் 258, 941 
.பிள்ளைப்பெயர்ச்சி 259 புக்கில் 221, 875 
பிள்ளாயஞ்சிருர் 980 
பிள்ளையம் பொருநன் 889 
பிற 587, 893 
பிறக்கடுவது 808 
பிறக்கு 908 
பிறங்கடை 802 
பிறங்கல் 597 
பிறங்யெ 314 
பிறங்கிலை 946 
பிறங்கு பீள் 327 
பிறங்கு போர்பு 342 
பிறங்குமலை 492 
பிறந்த 217, 222, 349 
பிறந்தனென் 583 
பிறப்பு 674 
பிறர் 829, 235, 239, 240, 260, 

£93-4, 317, 332, 342, 333, 366, 
373, 377, 382-3, 895-6, 899 

WV nut 210 
பிம்வார் 214 
பிற 210 
பிறழிய 287 
பிமழும் 522 
பிறன் 210 
பிறன்கடை 985 
பிறை 877 
பிறிது 907, 980, 887, 994 
பிறை 978 
பின்பு 994 
பின்றை 242, 269, 828, 860, 826, 

381 
பின்னின்று 282 
பின்னும் 880 
பின்? 979 
பின்னெழிய 808 
பீடு 284, 292, 264, 968, 97% 
பீடுகெழு சென்னி 572 
பீடுகெழுதாள் 994 
பீடுகெழுதானை 388 
பீடுடையாளர் 287 
பீடுடையாளன் 889 
பீடுபெறுகுடி 289 
பீலி 978 

புக்கு 575), 906, 909 
புக ௮ 
புகர் 810 
புகார்நுதல் 877 

புகாமுகம் 924, 871, 578 
புகர்முகவேழம் 574 
புகவு 395 
பூக.ம் 202, 206, 211, 216, 221-2, 

232, 290, 359, 366, 383-4 
yapss 221, 224, 228, 230, 873 
புகழ்ந்து 393 
புஉம்வெய்யோன் 289 
புகழ 288 
புகினும் 994 
புகமும் 2 
புகன்று 862 
புகா 249 
புகா௮ 875 
புகுதல் 547 

புகுதந்து 919 
புகுவன 898 
புகூஉம் 266 
புகை 688, 329, 387, 879, 898 
புகைஇ 287 
புகைப்ப 592 
புகைபடுகூரெரி 844 
புகைய 877 
புகையின் 995 
புடை. 250 
புடைநடுகல் 329 

புடையுகள் 926 
yor 233, 280-1, 873 
புண்ணர் 259 
புண்ணொன்மம்பு 8.10 
புணர்ந்து 218 
புணர்நிலை 820 
புணர்மருப்பு 285 
புணை 857, 367, 876 
புத்தகல் 260 
புதல்வர் 250 
புதல்வன் 411, 682, 272 
பு.தவு 876 
460 moray 395
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புதன்முல்லை 858 புல்லவினம் 892 

புதா 391 புல்லுடைகிலம் 988 

புதுக்கண்மாக்கள் 261 
புதுக்காழ் 989 
புதுப்பிறை 978 
புதுப்போர்வை 987 
புதுமடி 890 
புதுமலர் 599 
புதுவரகு 968 
புதுவோர் 878 
புயல் 217 
புரக்கும் 998 
புரந்த 280, 826 

புரந்த தூஉம் 284 
புரந்தோன் 984 
புரப்ப 283 

புரப்போர் 236 
புரவலர் 240, 250, 829, 871 
புரவலன் 622 
புரவலை 977 
புரவி 805, 240, 299, 801, 304, 

352, 368-9, 373 
புரவு 209, 260, 697, 890, ௦75, 

388 
புரள 862 
புரளும் 287 
புரிசடை 27 
புரிசை 801, 224, 875, 948 
புரிந்து 967, 907 
புரிமாலையர் 967 
புரியடங்கு நரம்பு 808 
புருவம் 981 
புரைமை 810 
புரைமையோன் 807 
புரைய 8901, 907 
புரையரல்லோர் 3438 
புரையும் 265 869 
புரையோர் 354 
புரையோன் 898 

புல் 854, 807 860, 886 
புல்ல 254, 383 
புல்லகம் 560 
புல்லணல் 258 
புல்லணலோள் 810 
புல்லார் 257 
புல்லாளர் 292 
புல்லி 985 
யல்லிலை 987 

புல் லுலைக்குடுமி 873 

புல்லென்கண்ணர் 440 
புல்லென்குப்பை 3227 
புல்லென்சடை 58 
புல்லென்மாலை 330 
புல்லென்றனை 260 
புல்லென்று 261 
புல்லெனடை 988 
புல்வாய் 574 
yan gem 290 
yor g 210, 383 
புலம் 590, 264, 688, 989, 027, 

894 
புலம்ப 60, 303, 873 
புலம்பல் 980 
புலம்பி 287 
புலம்பு 210, 261, 390, 894 
புலர்த் தவான் 251 
புலரா 974, 98.3 
புலரி 385 
புலவர் 221, 228, 235, 640) 884, 

875, 388 
புலவீர் 393, 394 
புலவு 6595, 328 
புலவுக்களம் 872 
புலவுதி 212 
புலவுகா றுமருப்பு 394 
புலவுசாறுவாய் 984 
புலவேன் 201, 204 
புலன் 395 
புலால் 859 
புலாவிட்டு 826 

புலி 202, 297, 285, 9274 
புலிக்கண்வெப்பர் 269 
புலிக்கணம் 8/1 
புலிகடிமால் 8201-8 
புவிப்பற்றாலி 374 
புலிப்பால் 524 
புலியின் 398 
புலைத்தி 259, 977 
புலையன் 287, 360 
புழற்கால் 266 
புழுக்கல் 589, 399 
புழுக்கு 819 
பூழை 805 
tyor 204, 254, 824, 395-7"
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புள்ளிரீழல் 2109 பூசல் ae 
புள்ளினம் 209 பூஞ்சினை § 
புள்ளுக்குரல் 985 பூட்கை 495, 981 
tye 246, 328-399 பூட்டி 999 
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வரிக்கூத்து 805 
வரிச்சார்திக்கூத.து 88௧ 

பெயரடியாகப் 

@@n.. 

வரிசையறிந் தீ.தல் 480 
வரைவுடன்படுதல் 478 
வல்லார் 895 
வல்விலோரி 118 
வல்வேழ் சாத்தன் 868 
வலம்படுமுரசு 208 
வழிபடுதெய்வம் 978 
வள்ளியோரை காடுதல் 438 

வள்ளுவகாடு 260 
வளார் 245 
வளிதொழிலொழிக்கும் புரவி 208 
வளிமண்டிலம் கடந்த பகுதி நீத்த 

மென்பது 998, 974 
வளிவழக்கறுத்த வங்கம் 848 
வளைவணன் 919 
வறுமை அறிவைக் செடுத்தல் 487 
வன்பரணர் 10 
வன்புலம் படுபுல் 4406 

வாகை 80௪ 
வாகைப் பறந்தலை 801, 904 

3840 
வாகைப்பாட்டு 267 
வாகைப்பெருக்துறை 808 
வாச்சியன் இரவிகூத்தன் 845 
வாசந்திகை 4 
வாட்டாத்திக்கோட்டை 448 
வாட்டாற்றுக்கோட்டை. 448 
வாட்டாற்றெழினியாதன் 888 
வாட்படையையடகுவைத்தல் 282 
வாண்மங்கலம் 809 
வாண் மிறைதிருத்தல் 168 
வாணாட்கோள் மறவர் நீணாட் 

கோள் 190 
வாணிகப் பரிசில் 83 

வாய்ச்சி 17 
வாயுறை வாழ்த்து 984 
வாராவுலகம் 888 
வாலுவன் 859 
வான்கண் மாறுதல் 10 
வாழ்த்தியல் 971, 379 
வாழ்த்து 875 
வாழச்செய்த நல்வினையே ஆழுங் 

காலைப் புண 899 
வாள்வாய்த்துக் தவிழ்தல் 789 
வான்மீகஞார் 814 
வான்மீகையார் 815 
வானவரை வன்கண்ணசெனல் 

333



௫௫௪ Lf DT ET MI 

வானவன் கொல்லி 477 வினைமுகல்'" வருவித்துசைத்தல் 
விக்கிரமசோழன் பேராலத்தார்58 908 
விக்கரமபாண்டிய ஈல்லூர் 490 வினையழி பாவை 589 ; 
விக்கிரமா நித்தன் இருமூது வினையெச்சம் காரணகாரிீயங்க 

குன் றன் 265 
விசயாரலயதேவன் 8998 
விசயாரலயன் 787 
விசுவபுராண சாரம் 8 
விட்டும் விடாத இலக்கணை 70 
விடாயாலுண்டாகும் மென்மை 

சாயலெனப்படல் 197 
விடியலில் புள்ளுங்குரல் 

தோற்றம் 807 
விடியலில் வலம்புரி முழங்குதல்க8 
விடியணிகழ்ச்சி 258 
விடிகாகமயை பெருமாள் 4989 
விண்மீன்வகை 447 

விண் மீனிடை மதியம்போல் 
விளங்குகெனல் 450 

விண்மீனினும் பல்யாண்டு வரம் 
செனல் 580 

வித்கட்டுண்டள் முறைபன் 
மென்பது 264 

விதைத்தினை. கொண்டு 
கோம்பல் 862 

விரிச்சியூர் 184 
விரியூர் 267-2 

விரும் 

விருதராச பயங்கர ஆசாரியன் 205 
விருதுநகர் 248, 250 
விருந்து விரும்பும் சிறப்பு 279 
விருந்து விரும்புஃ் பெருக்தோட் 

குறுமகள் சிறப்பு 554 
விருந்தோம்ப லோம்பா மடமை 

265 
விரைவுக் குறிப்பு 974 

வில்லியா தன் 98.4 
வில்லேர் வாழ்க்கை 460 
விழுமம் விழுமெனவருகுல் 225 
விளரிப்பண் பாடல் 783 
விளையாடாயத்திடைத்தலைவியைக் 

கண்டு தலைவன் நட்புறல் 554 
விறகற் பிறக்கும் இ விறகை 

யழித்தல் 298-9 
விறலியர் பொற்பூ வணிதல் 203 
வினைக்குரியாரைக் தேர். தல் 180 
வினைத்தொகை 50 
வினைஈவில் யானை 210, 295 
வினைமாண் யானை 270 

னில் வருகல் 273 
வினை வினைக்குறிப்பைக் கோடல் 

308 

விள அினைச்தொகையது வீனை 
யொடு புடல் 164 

விண வேண்டுவ 8 அறிவு தவல்கறி 
வீரசாம மாவ்டலா் 804 
வீரகாராயண (ர் 205 
உர அமலன் 422 

வீர வல்லா) ன் மீ 
வீரனுங் pat 422 
வீராம்பட்டினம் 231 
வீரை 42.7 
வீரை வெளியன் 22 ரர் 294 
வீரை வேண்மான் வெளியன் 

இத்ருன் 258 

ெங்காலகாடு 90.) 
வெட்ப்போரீ 747 

வெட்சியார் 116 
வெண்ணெல் வேலி 429 
வெண்ணெமற் போர்க்கு விண்டு 

உவமம் 429 
வெண்புலநாட்டுப் பெழுவாயில் 85 
வெதிரமலை 754 
வெப்புடைய மட்டு 208 

வெருனெடையைப் பார்நடை 
வயெனப் படல் 250 

வெல்கொடி 459 
வெள்வாய்க் கழுதை 489 

வெள்ளாத்திரி நாடு 198 
வெள்ளி 67 
வெள்ளிமீனை வெண்பொன் 

எனல் 487 
வெள்ளைக்குட நாகனார் 68 
வெள்ளை மார் 192 
வெளிப்படை 494, 999 

வெளிமா னல்லூர் 78 
வெளியம் 747 

வெறிக்களத்து ஆடுகளைத் 
oer Gas சிறுத்ிப் பலியிடல் 

  

    

வேங்கட காடு 482, 428 
வேங்கடமலை 388, 406-7



அரும்பொருளகராதி 

வேங்கைப்பூக் கொய்யுமகளிர் புலி 
புலியெனப் பூசலிடல் 186 

வேங்கைப்பூச் சுணங்கற் குவமம் 
453 ல 

வேங்கைம்லை 521 
“வேட்கோவர் 897 
வேணூட்டடிகள் 88 
வேணுடு 88 

வேத்தியல் 265 
வேந்தர் வேர்தர் குடிப்பிறப்பையே 

விரும்பல் 5957 
வேந்தன் மறவர்க்கு விடைகறாகல் 

182 
வேம்பற்றார் 29-90 
வேமசானி 429 
வேமாபுரம் 488 

வேய்வை நீங்கிய நரம்பு இன்னிசை 
GBF GY 848 

வேள்கெழு குட்டுவன் 845, 499 

GEG 

வேலமரம் 499 
வேள் 86 
வேள் பாசி 75, 417 
வேள்வாசான் 808 

வேள்வி 208 
வேள்விக்குடிச் செப்பேடு 90, 144 

வேளகம் 4 
வேளாண்பெருமகன் 264 
வேளிர் 88, 442, 448 
வேளிர் தலைவன் 290 
வேற்றுமை மயக்கம் 184 
வைத்தசலை வைத்தலையென வரு 

ew 161 
வையாவிக் 

230 
ஐயங்கொண்ட சோழமண்டலம் 

162, 262 
ஹொய்சள வேந்தர் 8 
ஹொன்னாவரம் கீ 

கோப்பெரும்பேசன்



பாட்கு 

வாட்டு 

அகன்றலைவையக் 

அஞ்சுவரு 
அடலருநீ 
அடுமகன் 

அணித்தழை 
அத்த நண்ணிய 
அந்தோவெந்தை 
அருப்பம் பேணா 
BOTH FEY 
அலங்குகதிர் 
அழலவிர் 

அளியதாமே 

அ.றதை கெஞ்சத் 
ஆசா கெர்தை 
ஆசில் கம்மியன் 

ஆடிய லழற்குட்டத் 
BO Goro 
ஆர்கலி யினனே 
இருங்கட 

இரும்புமுகஞ் சிதைய 
இரும்புமுகஞ் செறித்த 
இல்லடுகள்ளின் 
இல்லாடயரோ 
இவரியார் 

இவற்கத் துண்மதி 
இளையரு 
இளையோர் 
இனி நினைந் 
ஈயென 
ஈரச் செவ்வி 

ror DIL Db 
உடையனாயி 
உண்போன்றுனறுங் 
உறுமிசை மூரச 
உழுதார் 
உள்ளாற்றுக் 
ஊர் நனி 
தர்ம துவேலி 

ஊனு மூணு 
எல்குளங்க நிய 
எமக்கே கலங்க 
TO SST 

முதற்குறிப்பகராதி 

பக்கம் பாட்டு 

௩௫௪  எழுவீணி 
௨௮ எறிபுனக் 

௨௪௭ என்றிறச் 
PRR என்னைமார்பிற் 
௨௪௯ ஏர்பரறந்தவய 

3௨௨ ஏறுபடைப் 

ee ஐயோவெனின் 
Br ஓண்டெங்குரலி 

203 ஓண்பொறிச் ரேவ 
௩௬௮ ஓவத்நன்ன 

மிக கடல்கிளர்க் 
௧௦௨ கடற்படை 
PLE Gaps 

௨௧௨ கல்லறுத் இயற் 
௩௦௬  கவஞ்செய்-௮ச் 

ஈட சலஞ்செய்- இருடி 
௮௩ தலையுணக் 

உ௭௨ கவிசெம்தாிக் 
௩௨௯  கவைக்குதிர் 
265 கள்ளின் 
Pm கழிற்குது 
உட களர்ப்படுகூவம் 
௭௨ களரிபரந்து 

& களிறனணைப்பக் 
SHO eof mis cpu 
௧௧௨ களிறுபொரக் 

௬௨ களிறு முகந்து 
SP கறங்குவெள் 
௧௦ கன்றமராய்ங் 

STH காமரு பழனக் 
௨௨௦ காரெிருருமி 
226 கானக் காக்கைக் 
௨௧௪  காரனமேம்த்து 

௩௬௦ கீழ்நிரான் 

௨௪0 குய்குரன் 

௭௬  குயில்வாயன்ன 

EEG) Gor Di geo 
௨௪௮ குன்று மலையும் 
௩.௧௪ கெடுக க 
௧௬௪ கேட்டன்மாத்திரை 
௧௯௬ கொடுக்குழை 

௨௫௧ கொய்யடகு 

பக்கம் 

னு 

sro 

க்கப் 

குறிக 
உளச 

BAG 

BES 
ob Se ஸு 

1 ihe 

BOS 
Faery 

Bec ir 

GO 

இது 
ககக 
FiO 

SF dn 

Yh 
௯ 

௩௨௧7 

] 
உ௧௯ 

bE 
20 

உ 

2.60 

Pith 

௧௦௯ 

“ச Of 

உ ௭ 

2 th. 

௨௮௨௩௨ 
AL. Sr Fr 

௮௮௯ 

௧௦௫ 
BBB 

௩௧௨ 
௨௦ 

கட 

க்க 

௨௦ 

௨௩௩.0



பாட்டு முகுற்குறிப்பகராஇ 

பாட்டு பக்கம் 

கோ ட்டங்கண்ணி ௧௫௦ 
சிலையுல£ய் 2௮௦0 
சிரு௮௮ர் துழியர் A 
சிறியகட்பெறி ௭௭௬ 
'செர்நெலுண்ட ௨௮௮ 
செய்குவங் ங்ட்ன 
செருப்பிடைச் EET 
செற்றன் ௫௬௯ 
ஞாயிற்றன்ன ௨௭௬ 
தண்டுளி பல ௨௮ 

தலையோர் Qa 

இண்டேரிரவ ௯௦ 
இங்களியிரவ ௧௬௨ 
துடி.யெறியும் கள௯ 
தூர்ம்ர இடங்கிற் ௩௦௦ 
ஜென்பரதவர் ௩௩௮௧ 
தென்பவ்வத்து ௮௮ 
கேஎங்கொண்ட OR 
தொடியுடைய அடு 
Gana sarap ௧௯௧௯ 
நரம் பழுக் கடு 
ஈறவுந்தொடுமின் ௧௩௦ 
நறுவிரை ௧௫௨ 
நனிபேதையே ௬௦ 
நாகத்தன்ன 8.௪௦ 
நிலம்பீறக் ௨௦௪ 
கிறப்படைக் ௧க௮ள 

நினைக்குங்காலை PR. 
BOaT ip கென்று ௮௦ 
நீர் நுங்கின் ௪௨௦ 
ay po Dus ௧௪௩. 
ரீருட் பட்ட ௨௬௨ 
“நீலக்கச்சைப் ௧௪௮ 

ங்கா ௩௧ 
நுறிவேல் ௨௯௮ 
நெடுநீர ௪௦௮ 
கநோகோயானே ore 
படுமணி மருங்கின் ௩௦௨ 
பதிமுதம் ௪௩ 
பயங்கெழு & Hor 
பரலுடைமருங்கிற் ௧௩௨௪ 

பருதி சூழ்ந்த ௩௧௫ 
பருத்திமீவலிச் ௧௬௭ 
பல்சான் நீரே-குமரி ௨௦௦ 

பால்சான் நரீரே-செல்கென ௬௮ 

பலர்க்குகிழ @e. 
பன்மீனிமைக்கு ௧௪௧ 

பாட்டு 
பனிபழுனிய 
பாசறையீரே 
பாடுகர்க் கத்த 
பாணர் சென் 
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பீழை திருத்தம் 
யக்கம் வரி பிழை இருத்தம் 

௮௯ 3,287 பொத்தவறையுட் பொத்தவரையுட் 

௧௫௬ 38. எருமைசாடு எருமையகாடு 

Eq. car Ep. car 

ere 19 கொலைஇய குலைஇய 

௩உ௭டி 88 கோடலூர் கோஷன் 

eee. 18 Caciund வேண்மான் 

௪௭௪ 22 உரைக்கின் உமைக்இன்றான்
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