


கழக cama அமை 

முத்கொன்ன விரல் 

௫ 

இருநெல்வேலீ, . 

மதுரைத் இரவியர் தாயுமானவர் இரந்து கலாசாலை, 

தலைமைத் தமிழாசிரியர் 

வித்துவான், ந. சேதுரகுநாதன் அவர்கள் 

ள்முதிய 

விளக்க வுரையடன் 

திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய 

சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடேட், 
இிருகெல்வேலி . & சென்னை.



All Rights Reserved 

Published by 

THE SOUTH INDIA SAIVA SIDDHANTA WORKS 
:) PUBLISHING SOCIELY, TINNEVELLY, LTD., 3 

TIRUNELVELI - & MADRAS. 

April 1946 | 

  

- Printed at The Jnpiter Press, Ltd, Madras. 
for 8.1.8.5. W. P. 8, Tinnevell, Ltd-Q.H. MS. 95 B-720



மூன்னுரை 

தொல்லாசிரியர் நெறி 
உலூயல்கெறி நின்று பரப்பொருளின் வெளித்தோற் 

றத்தை மேலகோக்காகக் கண்டு வாழும் இயல்பு பெரிது 

முள்ள மக்கட்கு அவற்றின்* இபல்பினையும் நுண்பொருளின் 
அறியலாகா நுட்பங்களையும், பனனெடுங்காலம் அழுந்த 
யறிந்த கூர்த்த நாலறிவினலும், இயற்கைப் போறிவினா 
ஆம், தெள்ளிகின் விளக்க இன்புறுத்தும் பெருந்தகைமை 
பண்டை நல்லிசைப் புலவர்பால் பெரிதும் மலிந்து விளங் 

கிற்று, அவர்கள், தாம் கூறப்புகுகத பொருளின் இயல் 
பின நன்கு உணர்ந்து, கூறுஈ$இமத்ன் பேரெல்லையில் 

நின்று மாட்சிமை பொருந்திய இனிய தெளிதமிழ் கடையில் 
உலகப பேரறிஞர் எவரும் கொண்டாடும்படியாகவும், 

இனிய உவமைகளுடன் ஓப்பித்தும், மன உருக்கத்திற்கு 
இடனுடையதாகவும், ஓவிய இயலபு நிறைந்திலங்குந தன் 

மையதாகவும, இயற்கைச் செந்நெறி வழுவாமலும், போய்ப் 
புனைவுகள் இன்றியும, தம நூலை நன்கு பயின்றார்க்கு நுண் 

ணறிவுபெருகும் வகையாகவும, எக்காலத்தினரும் போற் 
ுமபடியாகவும், சுருங்கச் சொல்லல், விளங்கவைத்தல் 
முதலிய ஈலநுகளுடன் நூல் இயற்றி ஈம் தமிழ்ப் பேருல 
கத்தினைப்: பேரறிவுப் பெருகாடாக ஆக்கினார்கள். அவர் 

கள் உண்மைப் பாடலின் இயல்பினைத் தெள்ளிதின் 
அணர்கது உலகுக்கு நன்மை விளைத்தனர். 

போலிப் புலவர் செயல். 

பிற்காலப் புலவர் பலர் அவ்வியல்பு உணருக் தட்ப 
மில்லாதவர.ய்ப் பொய்பபுனைவு நூல் பலவற்றின் திறத் 
தால மயங்கி நல்லிசைப் பெரும் புலமையின் இயல்பினை 
உணராது போலி நூல்கள் பல யாத்து அறிவினை மயக்இத் 

தமிழின் இயல்பு கெரியாமல் ॥க்கள தஇிகைககும்படி செய்து 

போயினர், இஙஙனம் போலிப் புலமை விளைத்த பெருக் 

தீங்கனால் பணடை நல்லிசைப புலமைச் சான்றோ ரியற்றிய 

மூத்திறத் தொகை நூல்களின் பயிற்சியும், லப்பதிகாரம்
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மணிமேகலை முதலிய நற்றமிழ் நூல்களின் பயிற்சியும் 

குன்றின. 

இந்நூலை மக்கள் மறந்தமை 

அவ்வாறு குன்றவே, பண்டைத் தொகை நால்கட்குப் 

பின்னர் இயற்றப்பட்ட முத்தொள்ளாயிரம் என்னுஞ் 
ெழுமை கெழுமிய தஇந்தமிழ்ப்  பனுவளையும். மறந்தனர். 
இவ்வாறு மறந்த நிலையிலுள்ள மக்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் 

மூத்தொள்ளாயிர மென்னும் ௩ம் அருமைத் தமிழ்த் இரு 

நரல் பேணப்படாது போயிற்று. இங்ஙனம் போயினமை 
தமிழன் ஒவ்வொருவனுக்கும் தமிழ் மகள் ஓவ்வொருத்திக் 
கும் இடைக்கும்படியாக இருந்த எடுக்கக் குறையாத் 

தொள்ளாயிரங்கோடி. செம்பொற .குவியல்களை இழந்தால் 
போன்று வருந்துதற்கு உரியது. 

இச்செய்யுட்கள் கிடைத்த பெருமை 

எனினும் இற்றைக்கு ஐர்நூறியாண்டுகட்கு முன்னர் 

புறத்திரட்டு என்னுந் தொகைநூல் தொகுத்த சான்றோர், 

அத்நூலின்கண் இடையிடையே மிளிரவைத்துப் போந்த 

நூற்றெட்டு முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுட்களைப் பெபற்று.. 

அவற்மைப் பயின்று இன்பக் துய்த்துத் தன்னைமறநது 
உவகை எய்தும் பேறும் கஇடைத்துளது. 

மேலும் இருபத்திரண்டு பாடல்கள் ் 

இடைக்கப் பெற்ற பாடல்களின் விழுமிய சுவையா 

னது தூண்ட இனிமேலும் இத்தகைய பாடல்கள் கடைக் 
கு௩கொல்லோ ஏன ஆராய்நது செல்வுழிப் பழைய உரை 
களினிடையே பயின்று கடந்தனவாய இருபத்திரண்டு 
பாடல்கள் இவற்றோடு ஓத்த இடல்பினவாய்க் காணப் 

பட்டமையின் அவையும் இவற்றோடு சேர்த்து உரை எழுதி 
வெளியிடப் பெறுவன வாயின. 

இந்நூலின் இனிமை 
ஆகவே இநர்நூலின்சண் ணமைந்து உரையொடு வரு 

வனவாகிய நூற்றுமுப்பது பாடல்களும் பயில்பவஈக்கு 
இனிய சுவை பயப்பனவாகும், நினைக்குந்தோறும் நினைச் 
குந்தோறும், ்
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“கீாரமமிகு காதலன்தன் கலவியினைக் கருதுகின்ற 
gods கற்புடை யாள து இனபத்தினும் மிகுவதாய 

ஒர பாடலின் சிறப்பு 

இன்பத்தினைத் தஇிருவாசசம் நல்குவதுபோன்று இந் 
நூலும் ஈல்குபென்று கூறுவது மிகையாகாது. அதனை 

ஒரு பாடலின வாயிலாய் உணர்ம்துகோடலுபி ஈலமாகலின் 
அதனையும நோக்குவாம். கூடல்மாககரில் நிகழும் ஓச் 

இனிய நிகழ்ச்சியை இந்தூலாசிரியர் எங்ஙனம் இனிய 
தாகப் பாடலில் அமைத்து உதவியுள்ளார் எனபதுபயின் று 

உணரத் தகுவதாகும். எவ்வாற்றானும் விழுமிய கலனிஹைந்த 

நங்கை ஒருத கூடல்மாககரில் உள்ள ஒரு வீட்டிலிருந்து, 
வெளியே ரெடுந்தொலையில் இனிய மங்கல முழக்கம் 
'மூழங்குவதைக் கேள்வீயுற்று வ௩து வாபிலின்.௧ண்ணுள்ள 

நிலையை ஒருகையாற் பற்றிக்கொண்டு இசைவருக இசையை 
கோக்கித் தன்னையும் மறந்துகின்று பார்த்துச் அசிழிது 
பொழுது கழீத்து ஆங்கு விசும்பின் அளாவி வருகின்ற 

கொடி ஒன்றினைக் காண்பாளாயினாள் ; கண்டு மேலும். 
அதனையே கண்ணுற்று கின்று ௮அஃ்கொழி தன்னைசோகக 
வருவதைப் பார்த்துப் பின்னுஞ் சிறிதுகாலக் தாழ்க்தவுடன் 
தேர் ஓன்று வருதலையும் அறிந்து நிறப, அதுவும் இன்னும் 
தன்னையே கோக்கிவர அததேரினுள். இருக்கும் மன்னர் 

பெருந்தகையையும்' அவனது திருமூடியையும், அவனது 

மார்பின்கட் கடந்து புரளும் பூந்தாரினையும், முத்துமாலை 

யினையும் பரூகுவதுபோன்ற அருகா நோக்குடன் நோக்க 
நின்றனளாக அதற்குள் தேரும் அவளைக்கடந்து அப்பாற் 

சென்றதாக, சென்றவுடன் அவளை என்ற தாய் கண்டு 

*- அம்ம / நீ இல்வினுட்சென்று இருத்தி; இங்ஙனம் வீதியிற் 
செல்லுக் திருக்கோலங் காணவருதற்கு நீ உரியையல்லை”* 
என்று கூறிவிடுப்ப, அவளுஞ்சென்று தான்௧ண்ட காட்சியை 
மறவாது நினைந்து உருக கைந்துகொண்டு இருப்பாளாயி 

னள, இங்ஙனமாகப் பன்னாட் கழிந்தன. அவளது வாடிய 

தோற்றங்கண்ட நற்றாய் கடுங்காவல் புரிந்து மகளைவிட்டு 

நீங்காளாக, அதுகாலை அண்மையிலுள்ள இல்லின்௧கண் 

ிருக்கும் ஈங்கையொருத்தி தன் காதற் கொழுகளைப்பற் 
றித் இருப்பாடல்கள் பல இசைத்துப் பொற்சுண்ணம் 
இடிக்கும் தொழிலை மேற்கொண்டாளாக, அதனை யுணர்க்த
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இக்ஈங்கை, யானும் மன்னர் பெருந்தகையாகிய என்: காத 

லனைப்பறறி விழுமிய பாடல்கலைப் பாடித் தொடியுலக்கை 

யைத் தொடிக்கையாற் பற்றிப் பொறசுண்ண மிடிககும் 

பேறுபெறுவேனோ? என்றும், கம்மனை மன்னவதுஅரண மனை” 

போன்று பெரிதாக இருந்தால் அன்னை மாதேனும ஒரு 

பக்கம போயினபொழுது பாடிக் குறறுதல் இயலுப) அதஹற் 

கும் வழியில்லையே இகதக் கைபமனையில் அந்தப் பேறும் 
நமக்குக் இட்டவில்லையே என்றும, கமமைப்பற்றிக @ Pow 

ஆராய்கின்ற அன்னையின் காவலிலேயே இருககின்றேனே 

என்றும நினைந்து கிகஈது அந்தபபுரத்திலிருந்து உருகுவா 

ளாயினள். “இஙஙனம் உருகிரகொணடு இருக்கும் அவளது 
நினை வினையும் உணர்ச்சியையும் தெள்ளிதின் உணர்தலும், 

பிறர்க்கு உணர்த்தலும் எளிதி லியலூவதென்றன்று. 

அகத்து நிகழும் நிகழ்ச்சியை உள்ளவாேற உணர்பவா தெய் 
வத்தடன் ஓத்த பெருந்தகையும் நுட்ப உணர்வும உலை 
பாழரென்பது, : 

4 ஐயப் படாது அகத்தது உணர்வானைத் 
தெயவத்தோடு ஒப்பக கொளல் " 

என்ற தெய்வப் புலவரது திருமொழியானும் உணரக் 
கஇடககூன் றதன்றோ 7 இத்தகைய நணமாண நுழைபுலம் 

வாய்கத இக நூலாசிரியர் மேற்கூறிய நஙகையினது உணர்ச் 
சியை ஓவியபபடுததி இசைத்திருக்கும் தனமையை, 

*கொடிபாடித் தேர்பாடிக் கொய்தண்டார் மாறன் 
மூடிபாடி முத்தாரம பாடித் -தொடியுலக்ை 
கைம்மனையுள் ஓசசப் பெறுவெமோ7 யானும ஓர் 
அமமனைக் காவல் உளேன்" 

என்ற வெண்பாவினாலுணர்க, இப்பாடலானது ஒதுதற்கு 
எளிதாய் இனியதாயச சுவை தருவதுடன் பயில்பவருடைய 
அறிவை நுணுகச்செய்து நுணபொருள் காணுப இயல்பளித் 
துப் பொருளாழமடையதாக இலங்குவது காண. அந்கங் 
கை தலைகாளையிம் கணட சகாதற காட்டுயின் முறை சிறிதும் 
பிறழாது, முதற்கண் கண்ட கொடியை முதலி லமைத்துப் 
பினனர் கோக்கியவற்றையும் முறைப்படி பின்னர் அமைத் 
துப் பாடித் தன் மனையினது சிறுமையையும் கான் சென்று 
சாரக்கருதும் அரண்மனையின் பெருமையையும கருதும் அவ
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ளது-கருத்துப்படி *கைம்மனை'' என்றும் அமைத்து, அண்மை 
வீட்டிலுளள நங்கையர் பாடுதலும் உலக்கை யோசசுதலு 

மாகிய செயல் அவளது உணாசசயைத் தூண்டியது என் 

ப்தை உணாரத்த *யானும”” எனறு இறநதது தழுவிய 
ஏச்சவுமமை கொடுத்து அமைத்து அவளுடைய நற்ருயும். 
அவளைப்பற்றி guar pa ors s இருக்கன்றாள் என்பதை 
உணர்த்த “ஓர் அமமனை” என்றும அலுமத்து: மிகவும் 

இனிமையாக இயற்றியுள்ளனர். இத்தகைய ஏறப்புடன் 
கூடிய பாடல்கள திருவாதவூரடிகளருளிய இருவாசகத்திற் 

பலவுள. அவழ்றுள ஓன்று, 
க 

-தேனக மாமலர்க் கொன்றை பாடிச் 
சிவபுரம் பாடித் திருச் சடைமேல் 

வானக மாமதிப் பிளளை பாடி. 
மால்விடை பாடி வலககை யேந்தும் 

ஊனக மாபழுச் சூலம் பாடி 
உம்பரும இமபரும் உய்ய அன்று 

போனத மாகநஞ் சுணடல் பாடிப் 

பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே"? 

என்பதாகும். . இப்பாடலும் முன்னையதைப் போன்று 
ஓவிய இயல்பமைக்து விளங்குதல் காண்க. இன்னுஞ் சுவை 

காண விரும்புவோர் இந்நூலின்கணணுள்ள, * உகுவாய் 
நிலத்கது '”  புகுவார்க் கடங்கொடா'' * செங்கால் மட் 
நாராய்!” “பன்மாடக் கூடல்” *கோட்டெங்கு சூழ்கூடல் ”? 

*ஊடலெண வொன்று”' *நாணொரு பால் வாங்க '' ** தடும் 

பனித் தங்கள் '' * உழுத உழுத்தஞ் செய்” என்ற முதற் 
குறிப்புடனே தோன்றுஞ் செய்யுட்களையும் பிறவற்றையும் 
பயின்று உணர்தல் நலந்தருவதாகும், இனி இத்தகைய 
நூலை இயற்றிய ஆசிரியரைபபற்றியும், காலத்தைப்பற்றி 

யும், நூற் பெயரைப்பற்றியுக் தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண் 
டும். 

இவ்வருமைத் தஇருநாலை எழுதிய பெருந்தகையாரது 
திருப்பெயர் இன்னதென்று அறிய முடியவில்லை என்பர், 

ஆயினும் அவர் யாவர் என்பதைப்பற்றியும் பின்னர்க் 

காண்க. அந்தோ / எத்துணை அருமையான நூல்கள் இங 

ஙனம் அழிர்துபட்டனவோ | ஆரறிவார் அவற்றின் ௮
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மையை / நிற்க இவரது காலமுந் துணிவாக வுரைத்த,ற்கு 

வழி இல்லை எனினும, ஒரு வகையாக இன்ன காலததின 

ராதல் கூடும் என்று கருதுதலியலும். , இக்.நாவியற்,றிய - 

பெருந்தகையார் பண்டை முததிறத் தொகை நூல்களையும் 

நன்கு பயின்று. உணர்ந்த விழுகிய தமிழ்ப் டூலவர். அத் 

தொகை நாலின்௧கண் ணுள்ள சாயல் இக்.நூலிற் பல இடங் 

களில் அமைந்து இலங்குவதாலும் அஃது உணரப்படும். 

தொகை நூல்களுள் ஒன்றராய பழமொழி என்னும் நூல் 

மூன்றுறை யரையனாரா லியத்தப்பட்டதாகும். HS LT BIT, 

௭ காடுழை வாழ்க்கைக் கருவினை மாக்களை 
நாடுறைய ஈல்கனும் ஈன்கொழுகார்--காடொறுங் 
கையுள தாக விடினுங் குறும்பூழ்க்குச் 

செய்யுள தாகும்“மனம் ”” 

என்று வரும் பாடலும், இர் நூலுள், “* கூட்டே, குறும்பூழ் 
பறபபித்த வேட்டுவன்போல் அன்னை, வெறுங்கூடு காவல் 
கொண் டாள் '' என்று வரும் அடிகளும், அந்நூலுள், 

மூறை தெரிந்து செல்வர்க்கும் நல்கூர்த்தவர்க்கும் 

இறை$ரியான் கேரொக்கல் anne 
கேரொழுகானாயின் அதுவாம் ஒருபக்கம் 
நீரொழுகப் பாலொழுகா வாறு 

என்று வரும் பாடலும், இந்நூலுள், 

“* மன்னுயிர் காவல் தனதான அவ்வுயிருள் 

என்னுயிரும் எண்ணப் படுமாயின்---என் னுயிர்க்கே 
'சரொழுகு செ௩ங்கோற் செழியற்கே தக்கதோ 

ரீரொழுகப் பாலொழமுகா வாறு ”” 

என்று வரும்பாடலும், அந்நூலுள்ஃ 

“மெய்யா உணரின் பிறர்பிமாக்குச் செய்வதென் 
மையார் இருங்கூந்தற் பைந்தொடி--எக்காலும் 

செய்யா ரெனினுக் தமர்செய்வர் பெய்யுமாம் 
பெய்யா தெனினும் மழை” 

என்று வரும் பாடலும் இந்நூலுள், 

' செய்யார் எனினும் தமர்செய்வர் என்னுஞ் சொல் 
மெய்யாதல் கண்டேன் விளங்கிழாய்--கையார்
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வரிவளை நீன்றன வையையார் கோமான் 
புரிவளை போரநதியம்பக் கேட்டு?" 

என்று வரும் பாடலும் அந்நாலுள், 

“ தாமேயும் தம்மைப் புறந்தர ஆற்றாதார் 
வாமான்தேர் மன்னரைக் காய்வ தெவன்கொாலொ 

ஆமா உகளும் அணிவரை வெற்ப/ ேள் 
ஏமரார் ரேகாங்கேறி னார்'' 

என்று வரும் பாடலும், 

இச்நாலுள்,. 
* ஆமா வுகளு மணிவரை யீனப்புறம் ” 

என்றும் 

“ வாமான் தேர்க்கோதை 7? 

என்றும் வரும் அடிகளும் ஓத்த சாயலுடையனவாய்க் காணப் 

படுதலாலும், அந்நூலாசிரியரைப்போல் பழமொழியை 
இறுதியீ லமைத்துக் கூறியிருக்கும் இயல்பினாலு.ம் பிறவற்றா 
லும் அவாக்கு இவர் காலத்தால் பிற்பட்டவர் என்று கருது 

தல் கூடும், அதுவுமன்றி மூற்கால இயல் முறையில் 
படர்க்கையிலேயே வழங்கப்பட்ட: அன் ”' விகுதி, பிற்கால 
இயல் முறைப்படி, தன்வா யிடத்தைச் சுட்டி இந்நூலுள் 
“புலவி புறக் கொடுப்பன் புஷலிடினாணிற்பன் "என்றும், 
* நின்கால். ௫மல்வைப்பன் என்கை யிரண்டும்” என்றும் 
வருதலாலும் **தா னல் தனிக்குடைக் காவலனால் ”' ** ஈர்ந் 
தண்டார் மாறன் அளியானேல் ** என்பவற்றில், முற்கால 
இயல் முறைப்படி வராது “qv” என்ற சொல்வருத 
லாலும், தொகை நூல்களின் காலத்திற்குப் பிம்பட்டதென 
லாகும். இவையே யன றிப் பண்டை நால்கட்குப் பின்னர் 
எழுஇய நூல்களுள் வருவனவா௫ய .,-ஞ்சவர், ஏமம், பூமி, 
பரிசயம், விசயன், சாலேகம், சேலேகம், பாடலா, உபாயம், 

கனவட்டம, சங்கு, ஆகம், உதிரம், திலகம், வீதி என்னுஞ் 
சொற்கள இஈுநாலுள் வருதலாலும், இவற்றுள் வரும் 

கனவட்டம் என்னுஞ் சொல் பிற்காலதது அரசாண்ட 

பாணடிய மன்னனது குதிரையின் பெயராக விருத்தலாலும் 

பாடலம் என்பதும் அவ்வாறே பிற்காலத்துச் சோழனது
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குதிரையின் பெயராக இருத்தலாலும் 'இக்நூலாசிரியர் 
காலம ௫, பி. ஐந்தாம் நூற்றுண்டுககுப் பின்னர் எனக் 
கருதுதலியலும். இந்நாலாகிரியரைப்பற்றித் தங்கள் உரை 

G9 குறிப்பிடும் யாப்பருங்கலக்கார்கை உரையாசிரிய 
ராமிய குணசாகரர், சொல்காப்பிய உரையாஇிரியராகிய 

பேராசிரியர், ஈச்சிரைஃக்ியர் ஆகிய இவர்கள், காலத்திற் 

கும், இந்நூற் பாடலைத் தம் உரையில் மேற்?காளாக எழுதி 
யிருக்கும இளம்பூரண அடிகள் காலததிற்கும், இந்நூலின் 
சொற்றொடரை எடுத்து அமைத்துப் பாடியுள்ள பெரியாழ் 
வார், ஆணடாள், திருத்தக்கதேவர் முதலிய சான் ?ருர்' 
காலத்திற்குல் இவர் முற்பட்டவர் என்பதும் முத்துறத் 
தொகை நூல்களும், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலையாகய 
இவ்வீரண்டு நூல்களும் தோன் றிய காலத்துக்குப் பிற்பட் 
டவர் என்பதும் ஒருவாறு பொருக்து.ு் எனலாம், 

நமக்கு இதுபோழ்து கிடைத்துள்ள பாடல்களினா 
ல.றியப்படும் முடியுடை மூவேஈதர் பெயரும் பெரும்பாலும் 
பொதுப் பெயர்களாக வள்ளனவாய்ப் பாண்டிய மன்னரைக் 
குறிக்கு.ங்கால தென்னன். பாண்டியன், பஞ்சவன், மாறன், 
வையையார் கோமான், வழுூ), கமிழ்கஈர் பெருமான், அம்: 
பொதியிற் கோமான் கூடலார் கோமான், எனவும் சோழ 
மன்னரைக் குறிக்குங்கால், சோழன், கோக்கள்ளி, செம் 
பியன், உறந்தையார்கோ, புனல்காடன், காவிரிரீர் நாடன், 
நலங்கிள்ளி எனவும் சேர மன்னரைக் குறிக்குங்கால், 
சேரன, கோச்கோதை, கோதை, முசிறியார் கோமான், 
வானவன் மாந்தைக்கோன் எனவும் வருதலால் இந்நூலாசிரி 

_யர். காலத்தில் வாழ்ந்த மன்னர் பெருந்தகையினர் இவர் 
தாம் என அறுதியிட்டுக் கூறுவதற்கும் வழியில்லை. 

இத்நூலின் பெயர்ப் பொநள் 
நிற்க, இனி நூலினது பெயர்ப் பொருள் ஆய்தற்கு 

உரியது. மூன்று என்ற சொல்லும்” தொள்ளாயிரம் 
என்ற சொல்லும் சேருங்கால் “மூன்றும் ஆறும் நெடு 

மூகல் குறுகும்...... ” **மூன்றனொற்$ற வந்த தொக்கும் '* 
என்ற தொல்காப்பிய இயல் நூலின் மூறைப்படி முதல், 
கெடில் சுறு, .வருமொழியிலுள்ள திகரத்திற்கு இயைந்த 
தீகரவொற்றும் பெற்று முத்தொள்ளாயிரம என்றியைக்



முன்னுரை li 

தன. மூன்று வகையினதா௫ூய தொள்ளாயிரம் பாடல்களை ' 
உடைய நூல் என்பது பொருள். மூன்று வகையாவது 

சோன், சோழன், பாணடியன் என்ற மூவேந்தரைப்பற்றிய 
மூன்று பகுபபு இஉவாறு கொள்ளாது மூ3வேந்தரைப்பற் 
றிய மூன்று தொளளாயிரம் பாடல் ௩ளை உடையது என்று 
பொருள விரித்து இரண்டாயிரத்து எழுநூறு பாடல்கலா£ 
யுடைத்தாகிய நால் என்று உரைத்தல் லிபாருந்தாதோ 
எனின், :அதுவும பொருநதுமாயினும் இலக்கண விளக்க 
நூலுடையார் தாம் எழுதிப் போந்த பாட்டியலினகத்து 
எண செய்யுளாமாறு உணர்த்துவா னெடுத்துக் கொண்டு, 

** ஊரையும் பெயரையும் உவங்கெண்ணாலே 
சரிதிற் பாடலெண் செய்யுளாகும் ”” ண 

என்று நாற்பா.நுவன்று, 4 பாட்டுடைத் தலைவன் ஊரினை 

யூம் பெயரினை யும உவந்து எணணா?லே பத்து முதல் ஆயிர 
மளவும் பொருட் சறப்பினாலே பாடுதல் ௮வ்வவ்வெண்ணாற் 
பெயா பெற்று கடக்கும் எண்செய்யுளாம். அவை முத்தொள் 
ளாயிரம், அரும்பைத் தொள்ளாயிரம் முசலியன ”' என்று 
உரையும் வரைநதுள்ளனராதலால் அதனைப் பின்பற்றித் 
தொள்ளாயிரம் பாடல்களே இந்நூலில் அமைந்திருத்தல் 

கூடும என்று கருதுவதற்கு இடனுளதாயிழ்று. . 

இந்நூலாசிரியர் மேற்கொண்ட கடவுணெறி. 
ட. எல்லாப் பொருள்களையும் தோற்றுவிக்கும் தலைவனாக 

வும், என்றும் பிறவாயாக்கைப் பெரியோனாகவும், என்றும் 
உள்ளவனாகவும் இலஙகுகின்ற முழு முதற் கடவுளாகிய 

சிவபெருமானை “முன்னம் படைத்த முதல்வன் ” என்று 
கூறி, இங்ஙனஞ் சிறந்த முதல்வனை ஆதிரை நகாளிற் பிறஈத 
னன் கொலலோ என்று கருதம்படியாக இவ்வலக ஆதிரை 

யான் என்று பலகாலோதி அயாவுறுன்றதே! இஃதொன்றி 
ருந்தவாறென்னே? யென்று உணிஈலந் தோன்றக் கருதிய 
ஆசிரியர் தமது அருமைத் திருமொழிகளால் 

“மன்னிய நாண்மீன் மதிகனலி என்றிவற்றை 
மூன்னம் படைத்த முதல்வனைப்- பின்னரும் 

ஆகிரையான் ஆதிரையான் என்றென் றயருமால் 
களர் இரைநீர் வேலி உலகு *'
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ஏன்று அமிழ்தமுந்  தேனுமளாவிய சுவையினுஞ் சுலை 
விஞ்சும்படி. இயற்றியருளினமையானும் 

மடங்கா மயிலூர்தி மைந்தனை நாளுங் 
கடமபம்பூக் கொண்டேத்தி யற்றால்--தொடங்கமருள் 
நின்றிலங்கு வென்றி நிரைகதாவேல் மாறனை 

இன்றமிழால் யாம்பாடும பாட்டு” 

என்று இருமுருகக் கடவுளின்பால் தாம் வைத்த பேரன்பின் 
பெருக்கே உணர்த்துதலாலும் இவர் சிவநெறியாகய 

பெருநெறி பற்றி யொழுகிய விழுமிய தண்ணளி மிகுந்த 
சான்ோோர் ளீன்பதும் உணரலாகும. அதுவுமன் றி இவர் 
நாடோறுங் கடம்பினது நறுமலர் தூவித் இருமுருகக் 

கடவுளை வழிபடும் தொழிலிற் சிறந்தவரென்பதும கருத 

லாகும், இன்னும இதனால் கடம்பினது ௩றுமலர் மற்றை 
யோர்க்கும் ஏற்புடையது எனினும் திருமூருகனுக்கே ரறெப்' 
புடைத்தாயினாற்3போல யாம் பாடிய தமிழ்த் திருப்பாட்டு 
மற்றை யரசருஃகும் ஏற்புடையன எனினு% தமிழ் வளர்த்த 
தண்ணனளிமிக்க வழுதிய்ககே சிறந்தன என்பதும் குறிப் 

பித்தனரெனலாம். இவையுமன்றி இத்திருப்பாடலால் தாம் 
இயற்றிய சுவை கெழுமிய விழுமிய ப!டலின் இயல்பும் 
ஒருவகையாகக் குறிப்பித்தனரெனலாம், அதுவு.பன் றி' 
இனிய தமிழால் யாமபாடும் பாடல், நறுமண முக் தீந்தேனும் 
ஈல்லியல்பும் உடையதாய்த் தெய்வமும் விரும்பிப் பேணி' 

, மூடிமேற் கொள்ளுங் கடம்பினது இருமலா போன்று 
மிகவும் சிறப்புடையதாய்த் திருமுருகக் கடவுளும் முடிமேற் 
கொள்ளுந் தகுதி வாய்ந்தது என்றுங் குறிப்பாய் உணர 
வைத்தருளினர். தமிழ்க் கடவுளாக இலங்குஞ் செவ்வேட் 
பெருமானையும் தமிழ் வளர்த்த' வழுதியர் பெருமானையும், 
உவமையும் பொருளுமாக வைத்துத் தமிழ்க் கடவுளைக் 
கடம்பின் செழுமலர் தூவி வழிபடுதல்போன்று தமிழ்க் 
காவலனாகிய வழுதியைச் செழுந்தமிழ்ப் பாடல் கூறி ஏத்து 

_ வன் என்று அருளிய திறமும் பாராட்டற் பாலதாகும், 

இந்நாலினது யாப்பு முறை. 

புதுவதாகப் புனைந்து செய்யும் நூலினை ப Is gw” 
என்று வழங்குவது தொல்லாஇரியரா் மரபு என்பது, “விருந்தே 
தானும் புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்ேே'” (தொல்-செய்-
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௨௩௯): என்ற தொல்காப்பிய நாறபாவினா லுணரப்படும். 

இர நூலாசிரியர் தமிறினது சுவையினையும, தமிழ் மக்களின் 
Apes ஈல்லொழுக்கத்தினையும், தமிழ் மன்னரது பெருக் 
தகையினையும் நன்கு உணர்ந்து விம்மிதமுற்று ஒரு நூல் 

செய்வான் ரொடங்கி இனிய வெண்பாக்களினால் மூவேர்ச 
'ரையும்பற்றி இவ்வருமைத் திரு நூலை எழுஇ உலகுக்கு ஈலந். 
தந்தருளினார். இர்நூல் யாப்பு, விருந்து என்ற முறையினைப் 
பின்பற்றியதாகும். பேராசிரியரும், நகச்சினார்க்கினியரும் ' 
புதுவதாகத் தொடுக்கப்படும் தொடர்கிலை மேலதாகிய 
விருந்து என்பதற்கு இ. நூலை எடுத்துக் காட்டுதலானும் 
அது நன்கு உணரப்படும். **நெடுவெண் பாட்டே ys 
காலடித்தே'' குறுவெண் பாட்டின ளவெழு சீரே” (தொல்- 
செய்-௧௫௮) என்ற தொல்காப்பிம நூற்பாவி னுரையில் 
பேராசிரியரும் நச்சினார்க்கனியரும், “பதினெண இழ்க் 
கணக்கினுள்ளும் முத்தொள்ளாயீரத்தும் ஆறடியினேரு 

மற் செய்யுள் செய்தார் பிற சான்றோரு மெனக் கொள்க'* 
எனவும், ** இக்கருத்தானே நான்கடியும் ஈரடியுமே மிக 
வந்தவாறும் முத்கொள்ளாயிரத்து கான்கடியே மிகவந்த 
வாறுங் காண்க”' எனவும் கூறியவாற்றான், இந்நூல் 
வெண்பாக்கள் பெரும்பான்மை கான்கடியானும் இறு 
பான்மை ஐந்து ஆறு அடிகளானும் வந்தன என்பதம் 
உணரக் கடத்தலால் யாப்பருங்கலக்காரிகையி னுரையில் 
,மேற்$காளாக வந்துள்ள, *பன்மாடக் கூடல்” என்ற 
ஆறடிச் செய்யுளையும் இ௩நாற் செய்யுளாக விருத்தல் கூடு 
மென்று கருத இதனகத்துச் சேர்த்து உரை எழுதி வெளி 
பிடுவதற்கு வாய்ப்பு உளதாயிற்று. **அங்கதப் பாட் 
டவற் றளவோ டொககும் '' (தொல்-செய்-௧௫௯) என்பத 
னுரையில் *கைக்கிளைச். செய்யுள் முத்தொள்ளாயிரத்துட் 

பலவாயினும்” எனக் கூறுதலான் இ நாலின்கட் சட்டி, 
யொருவர் பெயர் கொண்ட பாடாண் திணைப் புறப்புறக் 
கைக்கிளைச் செய்யுள் பலவா மென்பதும் அறியப்படும். 

கைக்கிளையைப்பற்றிய ஓர் குறிப்பு 

எங்கும் நிறைந்த தோன்றாத் துணைவனாகிய இறைவ 
னிடச்துத தாங் கொள்ளும் அன்பினை வளர்த்தற்பொருட்டு 
அவனைத் தலைவனாகவும், தம்மைத் தலைவியாகவும் படைச் 
துக்கொண்டு,
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“தானே உலகாள்வான் தான்௧கண்ட வாவழக்கம்' 
ஆனால்மற் ருரிதனை அனெ்ன்பார்- வானோர் 
கள் கண்தா னாயநகின்ற காளத்தி ஆள்வாச 
வளைகெரண்டார் மால்தந்தார் வந்து.” 

என்று பாடி மூழ்ந்தது$ போலத் தோன்றாத் துணையாகப் 

பெரும்பாலும் : உளனாகய இறைவனுக்தம், தோன்றுக 
துணைவனாகவே பெருமபபாலும் உளனாகய உலக மன்னனாகிய 

இறைவனுக்கும் ஒரு சிறிது ஒப்புமை கருகி மனனனைச் 
தலைவனாகவும மனனுயிரைத் தலைவியாகவும் படைத்துக் 
கொணடு, * ் ் ் 

தளையவிழும் பூங்கோதைத் தாயரே ஆவி 

கையினுமென் கைஇறந்து காட்டேன். -வளைகொடு 
; [போம் — 

- வன்கண்ணன் வாணமாறன் மால்யானை தன்னுடன் வச் 
தென்ஃண் புகுந்தான் இரா.” 

என்று பாடி யருளினர். இவ்வியல்பினையும் புனைந்துரை 
வகையாகப் பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கினையும் நன்கு 
உணர்க... 

சீ 

செஈதமிழ் வேந்தரும், செந்தமிழ் காட்டு நங்கையரும் 
கமி பெயரினும் தாம் பெயராச் சான்றாண்மை மிக்கநல் 
லொழுஃகினர் என்பது என்றும் உளதாகிய நல்லியல்பு ஆத 
லால் அவ்வியல்பின் உயர்ச்சியிவையு உ ஈனகு உணர்ந்து 

பேணிக் கொள்க. இவ்வாறன்றி ஓனறிரண்டு திருப்பாடல் 
களை ஓ௫ய அளவானே, ஆராய்வான் தொடஙகி இடர்க் 
கடலுள் வீழ்தல் இகழ்தற் பாலதாகு மெனபதுவுந் கெற் 
ஹெனத தெளிக. கைஃகிளைச் பெய்யுளின் இயல்பு உணர்ந்து : 
உலகியல் நெறியில் வைத்து எழுதிய கஉரையி ஸனியல்பும் 

உணர்ந்து பிறர்ககு உரைததலே நலம் தரூவதாகுமெனத் 
தெளிக. கைக்கிளை என்பதுஓநமருங்கு உளதாகய கேண்மை, 
அல்தாவது தலைவன் தலைவி எனறு நூலாசிரியரால் புனைந் 

துரை வகையாம் படைத்துககொளளப்பட்ட இருபாலா 
ருள் ஒரூவரிடத்தே மடடும் தோன்றிய மனததின் அன்பு 
கெடூழ்ச்சி, இம்முறைப்படி பெண்பாற் கைககேச் செய் 
யுட்களே வநதுளன இக்நூலினகத்து, “யானூ த் தா 
னுணர்த்த யானுணரா விட்டதற்பின், தானூட. யானுணர்த்
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தத் தானுணரான்”' என்று வரும் பாடலின் அழகிய புனைக் 
. துரை வகையின் திறமம, இதுபோல் வரும் பிற செயயுட் 
களின் இயலபும நனகு உணாந்து புலவரது படைப்பின் 
திறத்தைப் பேணி மகிழ்க. ள் 

முத்தொள்ளரயிர நூலுக்காக முன்னர் உழைத்த சான்ேர்க்கு 
நன்றி, ® 

முூத்தொள்ளாயிரத்கைச் செர்சமிழின் வாயிலாக 
மூதற்கண் வெளியிடும பெரு பேறு பெறறவரும, சேது 
பதி மன்னரவைப் புலமை தாங்கயவருமாகய உயர் இட, 

ரா இராகவையஙகாரவர்ஃட்கும, புறத திரமீடினை வெளி 
யிடுஞ் செயலை 2மற்கொணடு முத்தொள்ளாயிரத்தின் நலம் 

பேணியவரும் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத தமிழாராய்ச்சித் 
துறைத் தலைவரும், வழக்கறிஞருமாகிய' grove Bu. 
ச. வையாபுரிப் பிள்ளையவர்கட்கும, கைம்மாறு வேண்டாக் 
கடபபாடு மேற்கொண்டு கமிழ் உலூல் யாங்கணுஞ் 

சென்று முத்தொளளாயிரததின பெ௱மையைப் பரபபி 
இத றகு முன்னர் தாது பதிபபினை வெளிட்ட தமீழ்ததிரு, 
டி. கே. சிதாபரநாத முதலியாரவாகட்கும எனது பன 

மாநத நனறி உரிதது. : தமிழுலகழும் இவர்கட்கு நன்றி 

செலுத்துங் கடப்பாடுடையது. 

-இந்நூல।சிரியரைப்பற்றிய கருத்துக்கள் 

இந்நாலாசிரியர் சோழ காட்டிற் பிறந்தவர் என்பதும், 
பாண்டிய ஈாட்டில் மதரை மாககரில் வாழ்நதவர் என்பதும், 
இவரிடம் கல்வி பயின்று சிறப்பு வய்திய சிற;த மாணவர் 

பாண்டி நாட்டிற் பிறந்த நந்தி முனிவர் என்பதும, இவர் : 

பெயர் நக்£ரதேவ நாயனார் என்பதும் எம் முன்னோர் ஒருவ 
ரால் எமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட செய்திகள். இவ்வாறு அறி 
.விக்கப்பட்ட செயதிகல் வைத்துக்கொண்டு கக்ரேதேவ 
காயனாரியற்றிய நூல்களின் இயல்புஃகும முத்கொள்ளாயிர: 
நூலின் இயல்புககும உளள ஓஒறறுமைப் பகுதியை கோக்க 
னேன். கோஃகன அளவில் புலனாகுஞ் செய்திகள் அறிஞா 
களுஃககு நலம் தருவனவாகுரம். 

“மடங்கா மயிலு தி”! “மன்னிய நாள் bor” என்ற 

மூத்தொள்ளாயிரப் பாடல்களினால் அந்நூல் இயற்றிய 

ஆசிரியர் சிவநெறி பற்றி யொழடுகியவர் என அறியலாகும்
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என்பது முன்னரும் எழுதப்பட்டுளது. ஈக்ரதேவ நாயனார் 

சிவமெறி பற்றியவர் எனபது அவர் எழுதிய பதினோராக் 
திருமுறையில் சேர்க்கப்பெறறுள்ள நூல்களால் அறிய 
லாகும். : 

செங்கண் .நெடியான்மேல் தேர்விசயன் ஏற்றியபூப் 
பைங்கன வெள் ளேழ்றான்பால் கணடற்றால-- எங்கும் 
முடிமன்னர் சூடியபூ மொயம்மலர்த்தார் மாறன் 
அடிமிசையே காணப்படும் = 

என்ற முத்தொள்ளாயிரப் பாடலின் போக்கும், 

1 கதையிலே கேளீர் / கயிலாய கோகூப் 
புதையிருட்கண் மாலொடும் போகச--சிதையாச்சர்த் 
தர்ததன்பாற் பாசுபதம் பெற்றுச் செருக்களத்திற் — 
பார்த்தன்போர் வென்றிலனோ பண்டு”' என்றும் 

ப வாமான்தேர் வல்ல வயப்போர் விசயனைப்போல் 
தாமார் உலகில் தவம் உடையார் ”” 

என்றும் கைலைபாதி காளத்திபாது அந்தாதியிற் கூறப்படும் 
போக்கும் ஒத்த இயல்பினவாதல் அறியலாகும். சோழனது 
இரேவதித் தருகாளினை முன்னிட்டுச் சுவர்களுக்கு வெண் 
சுதை தீற்றுங்கால் சிலந்திப் பூச்சியின் கூடுகள் சிதைந்து 
போயின தன்மை கண்டு மனம் உளைந்து உருகிய ஆரியர் 

“அந்தணர் ஆவொடு பொன்பெற்றுர் காவலா 
மந்தரம்போல் மாண்ட களிறூர்ஈதார்--எ௩தை 

இலங்கிலைவேல் கள்ளி இரேவதிமாள் என்னோ 7 

சிலம்பிதன் கூடிழந்த வாறு” 

என்று பாடி யருளினார். இது ஆூரியரது பேரருள் இரக் 
கத்தினை உணர்த்துகின்றது. நிற்க, இலெந்திப் பூச்சி பெற்ற 
சிறப்பினை விளக்குர் தன்மையுடையதாய், 

*...ஃஆகேளீர் கொல் 7, 

ஈலஈ்$ிககெ லாமஏத்தும் காளத்தி நாதர் 
சிலந்இக்குச் செய்த சிறப்பு ”” 

என்ற பாடலும் ஓர் ஆசிரியரின் உள்ளக் கிடக்கையைத் 
தெள்ளிதின் உணர்த்துதல் காண்க.
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இவையுமன் றி, 

*வழுவிலென் வீஇியுள் மாறன் வருங்கால் 
தொழுதேனைத் தோணலமுங் கொண்டான் இமிழ் 

[திரைக் 
கார்க்கடற் கொற்கையார் காவலனுச் தானேயால் 

யார்க்கிடுகோ பூசல் இணி '' (முத்) 

என்ற பாடலிலுள்ள முன்னிரண்டு அடிகளும் 

ுதொழுவாள் பெறுளேதன் தோள்வளையு£ தோற்றாள் 
“மழுவாளன் காளத்தி வாழ்த்தி--எழுவாஷ் 
நறுமா மலர்க்கொன்றை நம்முன்னே நாளைப் . 

பெறுமாறு காணீரென் பெண் ” (கைலை) 

என்ற பாடலிலுள்ள முன்னிரண்டு அடிகளும், ஓத்திருக்குக் 
தன்மையையும், இவ்விரு பாடல்களும் ஒரு தாயீன்ற மக்க 
ளாக இலங்கும் இயல்பினையும் 

“களியானைத் தென்னன் இளங்கோவென் றெள்ளிப் 
பணியாரே தம்பார் இழக்க--அணியாகம் 
கைதொழு தேனும் இழக்கோ நறுமாவின் 

கொய்தளி ரன்ன நிறம் ”” 

என்ற முத்தொள்ளாயிரப் பாடலின் பின்னிரண்டு அடிகளை 

யூம் காண்க. இன்னும் 

* வாமான்தேர்க் கோதை ”' (மூதி) என்ற அமைப்பும் 

 வாமர்ன்தேர் வல்ல வயப்போர் விசயன் '' (கைலை) 

என்ற அமைப்பும் ஓத்திருத்தல் காண்க. 

மேலும், 

“துடியடித் தோற்செவித் தாங்குகைந் கால்வாய்ப் 

பிடியேயரன் நின்னை இரப்பல்---கடி.கமழ்தார்ச் 

சேலேக வண்ணணனாடு சேரி புகுதலுமெஞ் 
சாலேகஞ் சார or” 

என்ற பாடலில், தலைவி பிடியானையை கோக்க, “ரீ எம் சேரி 
யின் வழி வருங்கால் எமது இல்லத்தின் பலசணிரச்கு அணிக் 

தாக ஈட '” என்று இரந்து வேண்டிக்கொள்ளுவதாசக வரும் 
உருக்கமான கருத்தும், 

B
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“செய்ய சடைமுடியென் செல்வனையான் கண்டெனது 
கையறவும் உண்மெலிவும் யான்காட்டப்- பையவே 
காரேறு பூஞ்சோலைக் காளத்தி ஆள்வார்தம் 
போரேமம இத்தெருவே போது”: 

என்ற பாடலில், காளையை கோக்கிப், '' போரேறே! யான் 
செஞ்சடைப் பேருமானாகிய எம் செல்வனைக் கண்டு எனது 

செயலறவு, மன மெலிவு இவற்றைக் காட்டும்படியாக 
எமது தெரு வழியாக மெதுவாக வா 7”? ஏன்று கூறும் கனி 
வான கருத்தும் எவ்வளவு .பொருந்தி யிருக்கின்றன என் 
பதையும் நேர்க்குங்கள். 

இன்னமும், 

“யானூடத் தானுணர்த்த யானுணரா விட்டதற்பின் 
தானூட யானுணர்த்தத் தானுணரான்--தேனூறு 
கொய்தார் aS Gaiters தணியகலம் 
எய்தாது இராக்கழிக்த வாறு £” ் 

என்ற அருமையான பாடவின் மூன்னிரண்டு அடிகளும், 

“யாரனென்றுந் தானென் றிரண்டில்லை என்பதனை 
யானென்றங் கொண்டிருப்பன் ஆனாலும்--தேனுண்டு 
அளிகடாம் பாடும் அகன்கயிலை மேயான் 
தெளிகொடான் மாயங்கள் செய்து £” (கைலை) 

என்ற அருமைத் திருப்பாடலின் முன்னிரண்டு அடிகளும் 
ஓத்த இயல்பினவாக இருத்தலுடன், * தேனூறு ” 
தேனுண்டு'' என்று வரும் தணிச் சீர்களும் ஓத்திலங்கும் 
இயல்பும் உள்ளத்தைக் கொள்ளைகொண்டு உருக்கும் அளப் 
பரிய சுவை நலம் பயக்கும் தன்மையும்” ஓத்திலங்குதல் 

காண்க, 

இவையுமன் றி, 

“தானேல் தனிக்குடைக் காவலனால் ஆள்வதுவும் 
வானேற்ற வையகம் எல்லாமால்--யானேல் 
எளியேனோர் பெண்பாலேன் சர்ந்தண்தார் மாறன் 
அளியானேல் அன்டென்பார் ஆர்.”” (மூத்) 

என்ற பாடலில் ' அரசனாகிய மாறனென்ரறாலோ அவன் ஒரு 
குடைக் கழ் வானம் வளைந்த மாவட்ட மெல்லாம் காவல்
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செய்கின்றான். யானோ எளியேன் ; அதுவுமன்றி ஓர் பெண் 
பால்; அவனாக இரங்கி அருளானெனில் அவனை ::நீ செய் 
வது மூறையன்று'' என்று கூறுபவர் யாவா£? ஒருவரு 

மில்லையே ' என்று தலைவி கூறி உருகுவதாக வந்துள்ள 
பொருள் நயமும், 

“தானே உலகாள்வான் தான்கண்ட. வாவழக்கம் .. 
ஆனால்மற் முரிதனை அ௮ன்றென்பார். வானோர் 
களைகண்டா Qube mn காளத்தி ஆள்வார் 
வளை கொண்டார் மால்தந்தார் வந்து.” 

என்ற பாடலின் பொருள்கய நோக்கும் உணர்ச்சி ஈலமும் 

ஒத்திருத்தலுடன் இவ்விரு பாடல்களும் ஒரு தாய் பெற்ற 
பேரெழில் மிக்க இரு குழந்தைகளாக விளங்குதலுங் 

காண்க. 

இவையுமன்றி, இறைவன், மேல் வான வெளியிலும், 

ழ் வான வெளியிலும், மற்றை நான்கு இசை ிவளியிலும் 
SHEDS UTES ஆழ்ந்து ஓங்கி அப்பாலைக்கு அப்பாலாய்ச் 
Gerad nig நின்ற தொன்மையாய்ப், பொருள் முடிவாய், 

உரையின் வரையும், பொருளின் அளவுமாகிய இருவகைப் 
பட்ட எல்லையையுங் கடந்து அவனது பெரு வடிவினை 

கோக்க அண்டங்களெல்லாம் அணுவளவின வே என்று கூறு 

மாறு அவ்வளவு பெரியோனாக விரிந்தும், அணுக்களெல் 
லாம் ௮வனது சிறு வடிவினை நோக்கப் பெரிய அண்டங் 

கனே யாகும் என்று கூறுமாறு அவ்வளவு நுணுஇியும் 
எல்லா இடத்திலும் என்றும் நிறைந்து இருக்கூத்தாடி உல 
கத்தை இயக்கி உய்விக்குந் தன்மையைக் கூறத் தொடங்கித், 

 தாளொன்றால் பாதாளம் ஊடுருவக் தண்விசும்பில் 
தாளொன்றால் அண்டங் கடந்துருவித்-கோளொன்றுல் 
திக்கனைத்தும் போர்க்குந் திறற்காளி காளத்தி 
ஈச்கனைத்தான் கண்ட ௩டம்.”” (கைலை) 

என்று பாடியருளிய அருமைத் திருப்பாடலின் தஇறமும், 

*டகச்சி ஒருகால் மிதியா ஓருகாலால் 
தீத்துநீர்த் தண் உஞ்சை தான்மிதியாப்--பிற்றையும் 
ஈழம் ஒருகால் மிதியா வருமேநங் ' 
கோழியாகோன் ள்ளி சனிறு.” (முத்)
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என்று. யானையைச் இறப்பித்துப் பாடும் பாடலின் இறமும் 
ஓத்தியங்குவதுடன், தாளொன்றால் என்று தொடங்கி 

இறைவனின் இரண்டு திருவடிகளைப்பற்றிக் கூறிய முறை 
யும், ஒரு காலால் கச்சியையும், ஒரு காலால் உச்சயினியை 

யும் மிதித்து என்று தொடங்கி நான்கு கால்களின் தொழில் 
களையும்பற்றிக் கூறிய மூறையும் பொருந்தி யிருத்தல் 
நோக்குக, ம் 

இவையுமன்றிக்;' 

* கூடற் பெருமானைக் கூடலார் கோமானைக் 
கூடப் பெறுவெனேழ் கூடென்று- கூடல் 
இழைப்பாள்போற் காட்டி இழையா திருக்கும் 
பிழைப்பிம் பிழைபாக் கறிந்து.” 

என்ற பாடலும், 

ஈ இசையுந்தன் கோலத்தை மான்காண வேண்டி 
வசையில்சீர்க் காளத்தி மன்னன்--அசைவின்றிக் 
காட்டுமேற் காட்டிக் கலந்தென்னைத் தன்னோடுங் 
கூட்டுமேற் கூடலே கூடு." 

என்ற பாடலும் கூடலிழைக்குர் தலைவியின் மன உணர்ச்சி 
யையும் மயக்கத்தினையும் ஈன்கு விளக்கி ஓத்த இயல்பீன 
வாதலுங் காண்க. 

இவையுமன் றி, 

* செங்கண்மாக் கோதை சனவெங் களியானை 
திங்கண்மேல் நீட்டுந்தன் கை” 

என்ற அடிகளும், 

வான மதிதடவ லுற்ற இளமந்தி 

கானமுதுவேயின் கண்ணேறித்--தானங் 
இருந்துயரக் கைநீட்டும் ஈங்கோயே ஈம்மேல் 
வருந்துயரர் இர்ப்பான் மலை,”” 

என்ற அருமைத் திருப்பாடலும், 

“கரி பெரிதுங், கையெடுத்து நீட்டிக் கதஞ் சிறக்கும் 
ஈங்கோயே ”' என்ற பகுதியும் ஓத்திருத்தலை கோக்குக. 
இவையுமன் றி மலையின்மேல் வானளாவ ஓங்கிப் பரவிய
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இளைகளுடன் விளங்குகின்ற இலவ மரத்தின்கண்ணுள்ள 
ஒளியுள்ள பூக்களைத், தொங்கிக்கொண்டு எரிகின்ற கொள்ளி 

என்று நினைத்து ஆண் குரங்கு அ௮ச்சுற்.று மயங்கி அந்நெருப் 

பினை அவிக்கக் கருஇ மூங்கிவிலுள்ள தழையை ஓடித்துக் 
கொண்டு அதனால் அடித்தடி.த்து வீசும்படியான அவ்வளவு 
வளம் நிறைந்ததாகும்? காதிலே குழையைத் தொங்கவிட் 

டிருக்கும் எம்பெருமானது ஈங்கோய் மலை, &£ன்ற கருத்து 
அமைய ; 

* ஓங்கிப் பரந்தெழுந்த ஒள்ளிலவத் தண்போதைத் 
தூங்குவதோர் கொள்ளி எனக்கடுவன்-சதங்இல் 
தழையிறுத்துக் கொண்டோச்சும் ஈங்கோயே சங்கக் 

குழையிறுதத காதுடையான் குன்று.” (ஈங்) 

என்று பாடப்பட்டுள்ள அருமைத் திருப்பாட்டுக் கடுவனாகிய 

ஆண் குரங்கின் செயலை நன்கு விளக்குகின்றது. இதுவு 
மன்றி மாலைப்பொழுதில் யாங்கணும் மலர்ந்து விளங்கு 
இன்ற வழவழப்பான மெல்லிய காந்தட் பூவின் பரப்பில்: 
வண்டு சென்றிருப்ப அதனைக் கண்ணுற்ற மந்தி, வண்டு 
தியில் மூழ்கியதென்று அஞ்சி எழுஈது எழுந்து கையை 

நெரிக்கும், அவ்வளவு வளம் உடையது இங்கட் கொழுந்து 

வளருர் திருமுடியுடைய. சிவபெருமானது ஈங்கோய் மலை, 

என்ற கருத்து அமைய § 

*** வழகிதழ்க் காந்தள்மேல் வண்டிருப்ப ஒண் த 
மூழுகியதென் றஞ்சிமுது மந்தி-பழக 

எழுந்தெழுந்து கைஙக்கெரிக்கும் ஈங்கோயே திங்கட் 
கொழுந்தெழுந்த செஞ்சடையான் குன்று.” 

என்று பாடப் பெற்றுள்ளது. இது மந்தியினுடைய செயலை 
நன்கு விளக்குகின்றது. இவ்விரண்டு அருமைத் இருப்பாடல் 
களும் மலை வளத்தினை விளக்குங் குறிப்புடன் குறிஞ்சி 

நிலத்திலுள்ள பொருள்களை அமைத்துப் பாடப்பெற்றிருக் 
கின்றன. இவ்வருமையான முறையை மருத நில வருணனை 
யிலமைத்து மாலைப் பொழுதில் நீர்ப்பொய்கையில் செவ் 
.வாம்பல் மலர்கள் விரிய ௮வற்றை கோக்கய நீர் வாழ் 
பறவையினங்கள் தண்ணீரில் தீப்பற்றி விட்டதென அஞ்சத் 
தம் குஞ்சுகளைச் சிறகாகிய கைகளினால் அணைத்துக்கொண்டு 

"ஆரவாரிக்கும் தன்மையான வளம் மிகுதியாகவுளது,
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கோதையாகிய சேரனது இருகாட்டில் என்ம கருத்துக்கள் 

அமைய 

:அள்ளற் பழனத்(து) அரக்காம்பல் வாயவிழ 

வெள்ளந்திப் பட்ட(து) எனவெரீஇப்--புள்ளினந்தங் 

கைச்சிறகால் பார்ப்பொடுக்குங் கவ்வை உடைத்தரோ 

ஈச்சிலைஹேல் -கோக்கோதை நாடு ” (ws) 

என்று பாடியருளிய இனிய தமிழ்த் திருப்பாட்டு அவழ் 
டன் ஓத் திலங்குந்தன்மையையுங் காண்க. இவையுமன் மி 
இன்னும் இரண்டு பாடல் இப்பாட்டினுடன் ஓத்தனவாக 
இலங்குதல் காண்க. 

ஈங்கோய் மலையில் அடர்ந்த மரங்கள் மிகுதியாக 

இலங்குகன்றன. மர நெருக்கம் இல்லாத சில இடங்களில் 
கிழங்குகள் விளைந்திருக்கன்றன. அவற்றைப் பெயர்த்துத் 

தின்னக் ௧௬௫ அந்த மலையில் வாழும் , பன்றிகள் கொம்பு 
களால் உழுது இளைத்தன. அவ்வாறு இளைக்கப்பட்ட புழுதி 
யில் பவழத் துண்டங்களும் மாணிக்கக் கற்களும் பெயர்ந்து 

ஒளி பரப்பிக்கொண்டு கடந்தனவாக, மா௯ப்பொழுதில் 

அவ்வழியாக வந்த யானைக் கூட்டங்கள் ஆங்குச் செங் 
கானல்போல எரி பரப்பிக்கொண்டு கிடக்கின்ற அந்த 

மணிக்கற்களைக் கண்டு அவற்றைத் தீயின்௧னல் என்று 
கருதி அஞ்சி நடுங்கி நானா பக்கங்களிலும் விலக விலக 
ஓடின. அது போழ்து ஆங்கு அண்மையில் மலர்ந்து விளங் 

கும் முல்லைக் கொடிகள், அறிவில்லாத இந்த யானைக் கூட் 
டங்கள் மணிக் கற்களைத் தீ என்று கருதி ஓடுகின்றனவே, 
இது என்னே / என்று எள்ளி நகையாடின ; இவ்வாறு 
இலங்குகின்றது நம் தீவினையை விலக ஓடும்படி செய்து 

அழித்த சிவபெருமானது ஈங்கோய் மலை என்ற கருத்து 
அமைய, 

* ஏனங் களைத்த இனப்பவழ மாமணிகள் 
கானல் எரிபரப்பக் கண்டஞ்சி.. யானை 
இனமிரிய முல்லைஈகும் ஈங்கோயே நம்மேல் 
வினையிரியச் செற்றுகந்தான் Qa py” 

என்ற அருமையான திருப்பாட்டினையும் உணர்க, அவ்வாறு 
மணிகள் கானல் எரிபரப்புன் உ இடத்தில் கானவர் மக்கள்
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வந்து அம்மணிக் கற்களைத் இக்கனல் என்று கருதி இறுக்கங் 

கதிர்களை (சோளக் கதிர்களை) அவற்றின் மேல் புரட்டிப் 
புரட்டி வைத்து வெதுப்பும்படியான மிக்க வளம் உடையது 
ஈம் மனக் கிறுகிறுப்பினைத் தீர்த்த பெருமானது இரு ஈங் 

(கோய் மலை என்ற கருத்து அமைய, 

₹* ஏனம் உழுத புழுதி இனமணியைக் 
கானவர்தம் மக்கள் கனலென்ன்க்--கூனல் 
இறுக்கங் கதிர்வெதுப்பும் ஈங்கோயே நஈம்மேல் 

மறுக்கங்கள் தீர்ப்பான் மலை ”” 

என்று பாடியருளிய பாடலின் இனிமையையும் நோக்குக. 
இவைபோல்வன இன்னும் பல உள, நிற்க) இதுகாறுங் 
காட்டியவற்றுல் முத்தொள்ளாயிர நூலுக்கும் கைலை பாதி 

காளத்தி பாது அந்தாதி, ஈங்கோய் மலை எழுபது ஆகிய 

இவ்விரு நூல்களுக்கும் உள்ள பல ஓற்றுமைகளும் பாட 
_ வின் சுவைப் போக்கும் நன்றாக விளங்கும, ஓர் ஆசிரியர் 
நன்கு ஆராய்ந்து தெளிந்து உறுதிப் பாடாக வைத்துக் 
கொண்டுள்ள கருத்துக்களை முதலில் எழுதும் சுருக்கமான 
நூல்களில் அமைத்தலும் பின்னர் விரிநூல் செய்யுங்கால் 

அக்கருத்துக்களை யெல்லாம் சேர்த்துச் செய்யுள் செய்தலும் 
வழக்கம். அது மொழிப் புலவோரது இயல்புமாகும். 

நக்£ரதேவ நாயனாரும் தாம் முதற்கண் எழுதிய நூல்களி 
வுள்ள இனியனவும் ௮ரியனவும் பெரியனவும் ஆகிய கருத் 
துக்களை விரிநூாலாகிய முத்தொள்ளாயிரம் இயற்றுங்கால் 
அவற்றிலும் அமைத்துப் பாடி யருளினர் என்க. இத்தகைய 

அருமைத் திருப்பாடல்களை எழுதியுதவிய பெரும்புலவரா 

இய நக்ரேதேவ காயனாரது திருவுளப் பாங்கும் புலமை 
நலமும் தமிழ் மக்கள் நல்லுளத்தில் வளர்வனவாகுக. 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ர முத்தொள்ளாயிரப் 
பாடல்களின் அளப்பரிய சுவை நலத்தில் ஈடுபாடு கொண்டு 

பயின்று மகிழ்வெய்தி வருங்கால் ஒரு நாள் சைவ சித்தாந்தக் 
கழகத்திற்குச் சென்று, ௮க்கழகத்து அமைச்சராயிருந்து 
காலஞ் சென்ற உயர் திரு. வ. திருவரங்கம் பிள்ளையவர் 

களுடன் உரையாடிக் கொண்டிருந்தேன். அது போழ்து 

அவர்கள் முத்தொள்ளாயிரச் செய்யுட்களைப்பற்றிப் 

டூபசத் தொடங்க, யானும் அதன்$$பெருமையைப் பாராட்
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மூினேனாக, உடனே இத்தகைய அருமைத் IGM VEG 
உரையில்லா திருத்தலால் அதனைப் பயில்பவருக்குப் 

- பொருள் உணர்தல் அருமைப்பாடாக இருக்கின்றது ; 
ஆதலால் ஓர் உரை எழுதித் தருதல் வேண்டுமென, அதற்கு 
உரையில்லையே என்று முன்னமே கருதிக்கொண்டிருந்த 
யான் அதற்கு இயைந்து எழுதத் தோடங்க என் கடமை 
யைச் செய்து ॥ைவேற்றினேன். இந்த வகையில் என்னைப் 

பலமுறை வற்புறுத்தித் தூண்டி, எழுதும் போழ்து பல 
மூறை பார்த்து மகழ்வெய்தி ஊக்கமூட்டிய உயர்திரு 
பிள்ளையவர்களுக்கு யான் என்றென்றும் ஈன்றி பாராட்டு 
தற்கு உரியேன். இவ்வுரையின் ஈலத்தால் உலகம் அடையும் 
மகிழ்ச்சியினால் உளதாகும் ஈன்றியும் அவர்கஞ்க்கே உரியது. 

உரை எழுதிய முறை 
கிடைத்துள்ள முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்களுள் ஓவ் 

வொன்றும் இன்னின்ன துறைபற்றிப் பாடப்பட்டன 

என்று அறிதற் கேற்ற பழைய குறிப்பு ஒன்றும் இல்லை. 
ஆதலால் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் ஏற்ற துறைக் கருத்து 
அமையும்படி பாடலுக்கு அடியில் குறிப்பு என்று அமைத்து 
எழுதியுள்ளேன். அக்குறிப்புத் துறையை விளக்குவதுடன் ' 
இனனகேரத்தில் இன்னவராற் கூறப்பட்டது என்ற கருத் 
தினையும் புலப்படுத்தும் முறையில் பெரும்பான்மை அமைக் 
துளது, எட்டுத் கொகை நூலுள் ஒன்றுகய பதிற்றுப் 
பத்தினுள், ஓவ்வொரு பாடலிலும் உள்ள Apis சொல், 
சொற்றொடர் இவற்றால் அவ்வப் பாடல்களுக்குப் பெயர் 
அமைத்துவ்ளனர். அந்த முறைபற்றி இந்நூலில் ஒவ்வொரு 
பாடல்களிலும் உள்ள சிறந்த சொல்லை அல்லது சொல்: 
ரொடரை எடுத்து ஓவ்வொரு பாடலுக்குக் தலைப்புப்போல்: 
அமைத்துள்ளேன். மூதலிற் பாடலின் மேல் தலைப்பும்,. 
பாடலின் கீழ் துறையை விளக்குங் குறிப்பும், பின்னர் 
பொழிப்புரை போன்ற உரையும், அதன் பின்னர் விளக்க 
மூம், அருஞ்சொற் பொருளும், வேண்டிய இடத்திற்கு 
இலக்கணக் குறிப்பும் எழுதியுள்ளேன். இவையுமன் றி, 
இந்நூற் பாடல்களின் கருத்தினை தன்னகத்தே கொண்டு 
ஓத்த இயல்பினவாக விளங்கும் பிற நூல்களிலுள்ள பாடல் 
களையும் பாடற் பகுதிகளையும் ஆங்காங்கு வேண்டிய இடங். 
களில் எழுஇியுள்ளேன்.
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இதுவுமன்றிப் பல இடங்களில் விளக்க வுரையில் 

பாடல்களின் நயமும் எழுதப் பெற்றுள்ளன. இவைகளெல் 
லாம் இந்நூலை நன்கு பயிலும் மாணவர்களுக்குப் பயன் 

தர வல்லன. ஆதலின் பலமுறை பயின்று தமிழ் நலம் 

பெற்று இன்புறுவாராக. 

இந்நூலினை உரையுடன் பதிப்பித்து ஐலகுக்கு உதவிய 

சைவ இத்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்து ஆட்சிப் பொறுப் 
பாளர் (1189821102 191160%0) உயர்திரு, வ. சுப்பையா 
பிள்ளையவர்களுக்கு எனது நன்றி என்றென்றும் உரியது. 

e 

அளவுபடாத பெருமையுள்ள இப்பெரு நூலுக்கு 
உரையெழுதி வெளியிடும் பேற்றினை யருளிய இறைவன் 
இருவடித் தாமரை மலர்களை நினைந்து உருகுவதே எனது 

கடனாகின்றது. 

இங்ஙனம், 

வித்துவான், ந. சேதுரகுநாதன் 
தலைமைத் தமிழாசிரியர் 

மதுரைத் திரவியர் தாயுமானவர் இந்து கலாசாலை 

திருநெல்வேலி,
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திருநெல்வேலி, 

மதுரைத் திரவியக் தாயுமானவர் 

இக்து கலாசாலைத் தலைமைத் தமிழாசிரியர் 

வித்துவான். ந. சேதுரகுநாதன் அவர்கள்
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மில்லை; பிறப்பு இளமை மூப்பு இவையும் இல்லை: அவன் 
தானே ஞாயிறு திங்கள் முதலியவற்றையும் அசுபதி முத 
லியவற்றையும் படைத்தான் ; அவனை இந்தக் கடல் சூழ்ந்த 

உலகம் முழுதும் “ஆதிரையான் ஆதிரையான் ”” என்று 
சொல்லுகின்் றதே : இஃது எவ்வாறு பொருந்தும் £ ஆதிரை 
நாள் மீனும் அவனாற் படைக்கப்பட்ட நாண்மீன்களுள் 
ஒன்றுதானே டிஆதிரையை மட்டும் படைத்தானா £ அல்லது 
ஆதிரை நாளிற் பிறந்தானா£? அதுவுமில்லையே ; அவன் 

பி௰உவா யாக்கைப் பெரியோனல்லவா? ஆதிரை மீன் சவ 
னப்போன்று எப்பொழுதும் ஆடிக் கொண்டிருத்தலா 
லும், சிவப்பூரிறம் உடைமையாலும், மார்கழித் திங்களில் 
பிறைகிலா. தன்னை அணுகுங்கால் அரன் போன்று 
தோன்றுதலாலும் இறைவனுக்கு உவமை கூறுதற் 
குப் பொருந்தும் ஆதலால் அந்த மீனின் பெயரையே 

இறைவனுக்குச் சூட்டிவிட்டன ரென்றுல் அஃது எவ் 
வாறு பொருந்தும் 2? அவன் உவமனில்லி யல்லனோ £₹ 
அவனாற் படைக்கப்பட்ட மீனிலும் அவன் உயர்ந்தவனல் 
லவா? இவ்வாறு கூறுவது இறைவனுடைய முழுமுதற் 

றன்மைக்குக் குறைவல்லவா?£ அப்படியிருந்தும் இவ்வாறு 

சொல்லிச் சொல்லி மயங்குவது அறியாமை அன்றோ £ 
என்று பிறரை--ஏன் உலகத்தையே--கடல் சூழ்ந்த உலகம் 
எல்லாவற்றையுமே--என்ளி நகையாடுகின்றுர்) தரன் 

அறியாமையா £? என்று வியக்கின்ருர். 

உலகத்தில் உத்திராட நாளிற் பிறந்தானை *உத்இ 
சாடத்தான் '' என்றும், இரேவஇியிற் பிறந்தானை “OGr 

வஇயான் '' என்றும், திருவோணத்துற் பிறந்தானைத் 
வ் திருவோணத்தான் °° என்றும், விசாகத்திற் பிறந்தானை 
விசாகன் '' என்றும் கூறுவது வழக்கம் ; அது பொருத்தம் 

உடையதுதான் 7 ஆனால் ஆதிரையிற் பிறவாதவளனை, என் 
மே பிறவாய: ரக்கையுடைய பெரியோனை, ஆதிரையான் 

எனல் எவ்வாறு பொருந்தும் 7 

இவ்வாறு கூறுவதனால், “இலை ஐவனுடைய முழுமுதற் 
றன்மையை மறவாதீர்” என்பதைப் பெற. வைத்தார் 
அவன் முதன்மையை யறிந்து வழிபட்டாலன் றி உய்வில்லை 7 
அவன் தன்மைக்குக் குறைபாடுடையவற்றைக் கூறுதன் 
வேண்டாம் என்பது கருத்து,
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ஓர் உருவமும் ஒரு பெயரும் இல்லாத இறைவனுக்கு 
ஆயிரம் திருவுருவும் திருப்பெயரும் கற்பித்தல் மக்கள் 
வழிபட்டு உய்வதற்குத் தான்; ஆனால் பெயர் பற்றி முதன் 
மையை மறத்தல் சாலாது என்பது குறிப்பு, 

முதன்மை வாய்த்த இறைவனை ஆதிரையின் இ உல. 
இற் பரவுங் காலத்து வழிபடுதல் அருள் பெறுதற்கு ஈன்று 
என்று கண்டு வழிபட்டு ஆதிரை விழாவும் டாத்துகன் ற 
னர்; ஆதலால் ஆதிரையான் என்றல் வழக்காயிற்று. 

இறைவன்பால் மட்டற்ற அன்பை வளர்ப்பதாகவும், 
நகை, வியப்பு ஆகிய சுவையினைப் பயப்பதாகவும் இலங்கு 
கின்றது இப்பாடல். 

நாண்மீன் - ஈட்சத்திரம் : நாளும் மீனும் என்று 
பிரித்து, மதி, கனலி எனப் பின் வருவ்சால் அவை இரண்டு 
மன்றி மற்றச் செவ்வாய் முதவிய கோள்களும், நட்சத் 
ிரங்களும் எனினும் ஆம். 

மதி - திங்கள் (சந்திரன்) ; கனலி - ஞாயிறு (சூரியன்) 
கனலுதலைச் செய்வது கனலி; இது, ஞாயிற்றிற்குக் காச 
ணப் பெயர். 

பாண்டியன் 

புகழ் 
இன்றமிழால் யாம் பாடும் பாட்ட 

௨. மடங்கா மயிலூர்தி மைந்தனை நாளுங் 

கடம்பம்பூக் கெண்டேத்து யற்ருல்--தொடங்கமருன் 

Bor Pong வென்றி நிறைகஇர்வேல் wr peor 

இன்றமிழால் யாம்பாடும் பாட்டு. 

(கு - பூ.) முருகக் கடவுஷக்கும் கடப்பம்/ த) உரித்தாவது பேரல 
அம் தமிழ்ப் பாடல் மாறனுக்கு உரிந்து என்று ஆசிரியர் அக மூழ்த்து 
Fa YA ot apt, 

(இ-ள்.) தொடங்குகின்ற போரின்க௧கண் நிலைபெம் 
௮ிலங்குகின்ற வென்றியினைப் பெறும் நிறைந்த ஒளியினை 
யுடைய வேற்கை மாறனை இனிய தமிழால் யாம் பாடுகின்ற
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பாட்டு, பின்னிடாத, மயிலூர்தியையுடைய, வலிமைக்கு 
நிலைக்களனாகய, முருகக் கடவுளை நாள்தோறும் கடப்பம்பூ 
வினைக் கொணடு ஏத்தினாற்போன்றதாம் எ.- று. 

(வி-ம்.) ஆசிரியர் நாள்தோறும் முருகக் கடவுளை 
வழிபடுஇன்றவர் ; கடவுளுக்குக் கடப்பம்பூ மாலைதானே 
சிறந்தது; அதனைத் தொடுத்து அணிவார் ; எப்பொழுதும் 
முருகா / முரு // என்று உருகா நிற்பர்; பார்க்கின்ற 
பொருள்களெல்லாம் அவருக்கு முருகன் வடிவமாகவே 
காட்சியளிக்கும்; நீலக்கடலில் தோன்றுகின்ற செஞ் 
ஞாயி மறைப் பார்க்கின்றார்? அது முருகளை நினைப்பூட்டு 
Ga ogi; கடல் மயில் போன்றும் பரிதி முருகன் போன் 
றும் தோன்றுகின்றன; பரிதி இருளோட்டிகின்றான் 7 
இறைவன் இடரோம்டுகின்றான் : காலைப் பருதி இளஞ் 
சேய் போன்று தோன்றுகின்றது. மாலையில் பரிதியின் 

தொடர்பு கொண்டு தோன்றும் செவ்வானத்தை som uw 

வரிசையாகப் பறக்கின்ற கொக்கினம் மூருகன் மார்பில் 

மணிமுத்தாரமாகத் தோன்றுதலால் அ௮வ்வந்தி கெடுவேள் 
போன்று காட்சியளிக்கின்றது. இவ்வாறு அருளில் மூழ்கி 
யிருக்கின்ற ஆசிரியா, பகைவரைத தொலைத்து வாகை வன 
மாலை சூடி, வெற்றி வேலைக் கையிற் பிடித்துக் கொண் 
டிருக்கும் பாண்டியனைப் பார்க்கின்றார்? வேற்கைக் தென் 
னன்' வேற்கை மூருகனாகத் தோன்றுூன்றான். சிறிது 

தெளிந்து, ஆம்; தோறறததிற் குற்றமிலலை ; கந்தனுககுக் 
கடப்பமாலை சூட்டுகின்றோம? தார்மாறனுக்குத் தமிழ் 
மாலை சூட்டுவோம? என்று நினைக்கின்றா£; கினைத்து இவ் 

வாறு பாடி விட்டார்; ஆசரியர் விம்மித மாடைந்து செவ் 
வேளையும், தென்னனையும், செந்தமிழையும் ஓரே காலத் 
தில் எண்ணிப் பாராடடுகன்றார் : இனிய தமிழ்ப் பாடலை 
யும் கடப்ப மாலைபோன்ற கறுமண.மும நல்லியல்பும் 

வாய்ந்த செய்யுளியற்றும தமது ஆற்றலையும் நினைந்து 
கல்வியாம் பெருமிதங் கொண்டு, : இனறமிழால் யாம் 
பாடும் பாட்டு” என்று மகழ்கின்றார் ; அதனைச் சொல்லும்: 
போதே ஈம் உள்ளத்திலும் பேருவகை பூக்கின்றது; ஒப் 
upp பெருமிதச் சுவையும் பததிச் சுவையும், தமிழ்ச் 
சுவையும், அரசன்பால் வைத்த அன்பின் சுவையும் ததும்ப: 
கஇன்ற.து இப்பாட்டில்,



பாண்டியன் புகழ் ் 5 

'மூருகக் கடவுள் யாம் தொடுத்து அணிகன்ற கடப்பம் 
மாலையை மகிழ்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு எமத ஏத்துதலுக் 
கும் உரியனாக இருப்பதுபோல, பாண்டியன் யான் தொடுத் 
தணியும் பாமாலையையும், ஏத்துதலையும் ம௫ழ்ந்து ஏற்றுக் 
கொள்வான் என்கின்றார்.) கடப்பம் மாலை முருகக் கடவு 
க்கே சிறந்தாற்போல எம் தமிழ்ப் பாமாஜ்யும் பாண்டி 
யர்க்கே சாலச் சிறந்தது என்று, தமிழ் வளர்த்த பாண்டி 
ய்ரைத் தம் வழிபடு கடவுளைப் போல நினைத்துப் பாராட்டு 
கின்றார். 

தூ 

சூடிய பூ 

௩, செங்க ணெடியான்மேற் றேர்விசைய Boor, Busty 

யைங்கண்வெள் Cor pup srum b கண்டற்ருல்--எங்கு 

முடிமன்னர் சூடியமூ' மொய்ம்மலர்த்தார் மாறன் 

அடிமிசையே காணப் படும், 

(கு - 4) மற்ற மன்னர் முடிமிசைச் சூடிய பூக்கள் செங்கோன் 
தென்னன் அடிமிசையே காணப்படும் என்று அவன்றன் உயர்நிஃம 

கரைத்தல், 

(இ-ள்.) செங்கண்ணினையுடைய இரு.மாலின் திருமுடி 
யின்கண் தேர்வீரனாகிய விசயன் ஏற்றிய பூக்களைப் பசிய 
கண்களையுடைய வெள் ளேற்றூர்தியானாகிய வெபெருமான் 
திருவடியின் மல் அவ்வீசயன் கண்டாற் போன்று, எல்லா 

் இடத்திலுமுள்ள முடிசூடிய. மன்ளர்தம் தலைமிசைச் சூடிய 
பூக்கள் வண்டு மொய்க்கின்ற மலர்த்தாரணிந்த மாறனு 
டைய திருவடியினிடத்தே, காணப்படும் எ-று. 

(வி-ம்.) வர்க்கும் நூற்றுவர்க்கும் கடும்போர் நிகழ் 
கின்றது; பல படைகள் படுகின்றன; இப்படிப் பலகாட்கள் 
கழிந்தன; அருச்சுனன் மகன் அபிமன்னன் ஆற்றல் வாய்ந்த 
அடலன்; மாற்றாரை மடிக்கின்றான்; இவ்வாறு பதின்மூன்று 
நாட்களாகப் படுகொலை செய்கின்றான் பார்த்தனர் பகை 
.வர்;. பதின்மூன்றாவது நாளில் அருச்சுனன் வேறிடத்தில் 
போர் புரியும்போது, கன்னன், துரோணன், சயத்திரதன் 
முதலிய பலகோடிக் கணக்கானவர் அபிமன்னனை வக
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துக்கொண்டு அடாததும், முறைகேடானதுமான போர் 
செய்து வீரனாகிய அபிடன்னனை அந்தோ / மாய்த்துவிட்டார் 
கள்; வேறிடத்திற் போர்செய்து மீண்டுவந்த அருச்சுனன் 
அதனை அறிந்தான்; அடியற்ற நெடுமரம்போல் தேரிலிருக்து. 
அவனிமேல் அயர்ந்து வீழ்ந்தான்; அரற்றினான்; கல்லும் 
யுல்லுங் கரையும்படி கரைந்தான்; உண்ணாமல் உயங்கினான்;. 
மாற்றாரை மறுநாளில் மடித்தல் ஓன்று, அன்றேல் Sula 
வீழ்ந்து மாய்தல் ஒன்று இவ்விரண்டிலொன்று செய்வேன் 
என்று குளுரைத்தான்? இப்படிச் சூளுரைத்து உண்ணல் 
செய்யாமல்-வாடிய அருச்சுனனைக் கண்ணன் கனியுண்ணும் 
படி தூண்டினான்? ஆனால். வீரவிசயன் யான் எம்பெரு 

மானை - இறைவனை - ஏற்றார்தியானைப் பூசனை செய்யவில் 
லையே இன்னும்; எங்ஙனம் உண்தேன்” என்றுகூற, உடனே 

கண்ணன் என் முடிமேல் பூக்களைப் போட்டு வணங்ூவிடு 
அவை இறைவன் அடிகளிற் .போய்ச் சேர்ந்துவிடும் என் 
றுன்; உடனே விசயன் கண்ணன் திருமுடிமேல் கவினார்ந்த: 
மலர்தூவி ஈசனை - இமையா முக்கண் இறைவனை, இருமைக் 
கேற்ற பூசனை, முறையிற் புரிந்தான்? அன்றிரவே கண்ண 
னுடன் கைலைக்குப் போய்க் கண்ணுதலைப் பணியும்போது,' 
தான் கண்ணன் முடியிலேற்றிய பூக்கள் இறைவனடியிழ் 
கிடத்தலைக் கண்டு விம்மித முற்றான்; பின்பு இழைவனிடத் 
தில் பல்வேறு படைக்கலம் பெற்றுவந்து பகை தொலைத் 
தான். இத வரலாறு 

கண்ணன் மூடியிற் சூடிய பூக்கள் சண்ணுதற் பெரு 
மான் கழலடியிற் காணப்பட்டாற்போல, உலகமெங்கும் 
உள்ள மூடிமன்னர் தம்முடிமிசைக் சூடிய பூக்கள் செங் 
கொற்றென்னவர் திருவடி மிசையே காணப்படும் என் று 
பாண்டியர்தம் பண்பினைப் பாராட்டுஇன்றார். 

பொதுவகையால் எங்கும் நிறைந்திருக்கன்ற இறைவ 
னது திருவடி சிறப்புவகையால் தன் முடிமிசைத் தங்இயிருக் 
கின்றதென்று கண்ணன் கருதினமையால் அருச்சுனன் 
தூவிய மலர்கள் அவ்விறைவன் இருவடிக்கே யாயின 
என்ப, பகைவர் வணங்கும்போது அவர்கள் அணிந்திருக் 
கும் மலர்சன் மாமன் அடியில் வீழும் ஆதலால் இவ்வாறு 
கூறினார். இது, பெருமிதச்சுவையமைந்த பாடல்,
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யாங்கு ஒளித்தாய்? 

௪. கூந்தன்மா கொன்று குடமாடிக் கோவலஞனாய்ப் 

மதந்தொடியைப் புல்லிய ஞான்றுண்டால்-- 
[யரங்கொளித்தாய் 

தென்னவனே தேர்வேந்தே தேறுநீர்க் கூடலார் 

மன்னவனே மார்பின் மறு, பு 

(கு-பூ.) மாயோன் மேய மன்பெருஞ் சிறப்பிற் ரவா வீழுப்புகழ்ப் 

பூவை தில், அஃதாவது செங்கோற்றென்னனைத் திருமாலாகவே 

கூறுதல், ° 

(இ-ள். தென்னவனே / தேர்ப்படை மன்னவனே ॥/ 
தெளிந்த நீர்மையையுடைய கூடலார்தம் புரவலனே ! கின் 

_ மார்பில் ஒரு மறு, நீ, பிடரி மயிரினையுடைய குதிரையினைக் 

கொன்று, முடமெனப் பெயரிய கூத்தினையாடிக், கோவல 

னாய்ப் பூந்தொடியணிந்த நப்பின்னையைத் தழுவிய காலத் 
தில் இருந்தது? இப்பொழுது அதனை எவ்விடத்தில் 
மறைத்த வைத்தாய் £2 என்று வினாவுஇன்ருர். 

(வி-ம். செங்கோற் மென்னன் வீத்றிருக்கன்ளான்; 
பரர்க்கன்றார் புலவர்: “திருவுடை மன்னரைக் காணில் திரு 

மாலைக்கண்டேனே” என்று கூறுதல் பெரியோர் மரபு அல்ல 
வா?இதைத்தானே தொல்காப்பியர், “மாயோன் மேய மன் 
பெருஞ் சிறப்பிற், ருவா விழுப்புகழ்ப் பூவை நிலை” என்று 

பலஅடைமொழி சேர்த்துப் புகழ்கின் ரர்; தென்னனைத் இரு 
மாலாகவே கருதிவிட்டார்; ஆம்; திருமால்தான்/ நாம் கண்டு 
பிடி.த்துவிடுவோமென்று இவ்வாறு வேறுவடிவுடன் காத் 

தற் கடவுள் வந்திருக்கின்றான் ) காம்தாம் கண்டுகொண் 

டோமே?) இவன் காவலே இவனைத் இருமாலென்று உணர்தி 

gaa oes என்று நினைக்கின்றார்? நினைத்துவிட்டு ஆமாம், 
திருமாலுக்கு மார்பில் ஒரு மறு உண்டே. ; அவன் குதிரை 
வடிவாய் வநத வஞ்சகனை, வாயைக் கிழித்த காலத்திலும், 

குடக்கூத்தாடின காலத்திலும், ஆனேறு ஏழு தழுவி.ஈப்பின் 
னையை மணந்த காலத்திலும் இருந்ததே; அதை எங்கே 
மறைத்தான் 2? மறைத்தாலென்ன ? நமக்குத் தெரியாமலா 

போய்வீடும்? நான்தான் இவன் யாரென்று கண்டுபிடித்து 
விட்டேனே / தென்னவனே/ அந்த மறுவை a wee
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ஒளித்து வைத்திருக்கன்றாய் £ சொல்லு? விடமாட்டேன் ; 
என்னிடத்தில் உன் மாயத்திருட்டுப் பலிக்காது என் 
Bor pt. 

பெருமிதச் சுவை நிறைந்த பாடல்; பெரிதாக ஓன் 

ஹைக் கண்டுபிடித்துவிட்டதாகக் கொண்டு, யாங்கு ஒளித் 
தாய் 2 என்று வீரத்துடன் பேசுகின்ருர், 

கூந்தல் மா கொள்ற வரலாறு:;-கஞ்சனால் ஏவப்பட்ட 
அரக்கருள் ஒருவன் குதிரை வடிவு கொண்டு கண்ணனைக். 
கொல்ல வந்தான் 7 உடனே கண்ணன் அதன். வாயைப் - 

பிடி.த்.து இரண்டாகக் இழித்து வீசிவிட்டான்; 

GL கீத்து ஆடிய வரலாறு ஊவரணன் தன் மகள் 

உழையின் பொருட்டாகக் காமன்மகன் அகிருத்தனைச் சிறை 
வைத்துவிட்டான் / அவனை மீட்கச் சென்ற கண்ணன் மண் 

னாலும் உலோகத்தாலும் இயற்றிய குடங்களைக் கொண்டு 

கூத்தாடினான். 'இது, வீனோதக் கூத்து ஆறனுள் ஒன்று. 
1“ வசணன் பேரூர் :மறுகிடை தடத்து 

solo அளத்தோன் ஆடிய குடமும்” 

என்பது லலெப்பதிகாரம், (கடலாடு, காதை, டு௪டு) 

குடத்தாடல் குன்றெடுத்தோன் ஆடல் அதனுக்கு 
அடைக்குப ஐந்துறுப்பு ஆய்ந்து 

“கோலால் நிரைமேய்த்து ஆயனாய்ச் குடந்தைக் கடத்த 
குடமாடி'” (ஆண்டாள் - நாச்சியார் திருமொழி), 

பாரோர்க ளெல்லாம் oppo un ps pts 

சீரார் குடமிரண் டேத்திச் செழுந்தெருவே 

ஆசார் எனச்சொல்லீ ஆடும் அதுகண்டு" 

என்பது நாலாயிரம், (சிறிய இருமடல்) 

கொட்டாய் பல்லிக்குட்டி, குடம்ஆடி உலகளந்த 
மட்டார் பூங்குழல் மாதவனை வரக் 

கொட்டாய் பல்லிக்குட்டி** 

என்பது நாலாயிரம் பெரிய இமொழி, ௧௦ : ௪. 

கோவலனாய் :--ஆவினங்களைக் காப்பவனாக.
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முந்தொடியைப் புல்லிய வரலாறு:--இது நப்பின்னை 
யைக் குறித்தது; ஏழு கொல்லேற்றினை த் தழுவியடக்கனவ 

னன்றி நப்பின்னையை வேறு எவனும் மணக்க முடியாது 
என்னும் கட்டுப்பாடு இருந்தத; அவ்வாறு கண்ணனே 

கொல்லேறு ஏழினையும் தழுவி அவளை மணந்தான். 

இருமாலின் மார்பில் இருவும் மறுவும் உள என்பது 

உணரத்தகுந்தது. ் 

வேண் சங்கும் நித்திலமும், 

௫. பார்படுப செம்பொன் பதிபடுப முத்தமிழ்நூல் 

நீர்படுப வெண்சங்கும் நித்திலமும்--சாரல் 

மலைபடுப யானை வயமாறன் கூர்வேற் 

. றலைபடுப தார்வேந்தர் மார்பு. 

(கு பு வயமரற.னுடைய வளனும் வீரமும் புகழுங் கூறல், 

(இ-ள். வலிய மாறனது நிலத்தின்கண் உண்டாவன 
செம்பொன்; ஊரின்கட் டோன்றுவன முத்தமிழ் நூல்: 
கடலின்௧ண் மிகுவன வெண்சங்குகளும் முத்துக்களும் 
மலைச்சாரலின்கண் பல்குவன மதயானைகள்; கூர்வேலின் 

நுனியிலே படுவன தார்வேந்தர்தம் மார்புகள் எ. - று. 

(வி-ம்.) மாறனுடைய ஆட்சி கிகழ்கின்றது; பலவளமும் 
பல்கன; நிலத்திலே செம்பொன் விளைகின்றன; வெட்டி எடுத் 
அுக்கொள்ளலாம்; ஊரிலே முத்தமிழ் நால் வளர்கின்றன7 

கடலிலேயோவென்ரறால் கைவளைகளுக்குச் சங்குகளும், ஆரத் 

அக்கு முத்துக்களும் அளவுக்கு மேலேயே கிடைக்கின் றன? 
மலையிலோ வெனருல் மதயானைக் கூட்டங்கள் பல்கி வளர் 

கின்றன; இத்தகைய வளத்துக்கு ஆசைப்பட்டுப் பகைவர் 
படையெடுத்து வந தரல்: அவர்களுடைய மார்புகளைப் 
பிளக்துவிடும் பாண்டியனுடைய வேல். இப்படி யிருக்கும் 
போது பகைவர் அஞ்சாமல் என்செய்ய வல்லர்? என்கின் 
ரர். 

இதனால், நிலவளமும், தமிழ் வளமும், கடல் வளமும் 
மலைவளமும், வேல்வளமும் கூறினார்.
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இது, பெருமிதச் சுவை வாய்ந்த பாடல். பாண்டிய 
நாட்டின் பெருவளத்தை நன்கு உணர்த்துகின்றது. சொழ் 

பொருட்பின் வருகிலையணி அணிசெய்கின் றது. 

ஐந்தலை ஆடாவம் 

௭, அருமணி யைந்தலை யாடரவம்.வானத் 

துருமேற்றை யஞ்சி யொளிக்கும்--செருமிகுதோட் 

செங்கண்மா மாறன் சினவேல் கனவுமே 

அங்கண்மா ஞாலத் தரசு. 
6 

(கு - பூ. மாறனுடைய பகைவரின் நிலை பகர்தல். 

* (இ-ள். அருமையான மணிகளையும் ஜந்து தலை 

யினையும் உடைய ஆடரவம் வானத்தே முழங்குகின்ற இடி. 
யேற்றுக்கு அஞ்சி ஒளித்துக் கொள்ளும? அதுபோல, 
போரின்கண்ணே மேம்பட்ட தோளினையும் செங்கண் 

ணினையும் வெற்றித் திருவினையும் கொண்டுள்ள மாறனது 
சினத்தையுடைய வேலுக்கு அஞ்சி அ௮ங்கண்மா ஞாலத்து 
அரசு அதனைக் கனவின் கண்ணும் காணாகிற்கும் எ-று. 

(வி-ம்.) பாம்பின் தலையில் மணி உண்டாதல் இயல்பு 7 
பாம்பினிடத்தில் ஒருவகை மின்சார சத்தி உண்டு; ஆதலால்,. 
மின்னும் போதாவது, இடி. முழங்கும் போதாவது அது 

வெளியே வந்தால் மின்னல் அதன்மேல் ஓழுஇவீடும்; ' ௮ல் 
லது இடி விழுந்து விடும்; அவ்வியல்பு பாம்புக்கு நன்கு 
தெரியும்; ஆதலால் அது புற்றினுள்ளே மாரிக் காலத்தில்: 
நன்றாய் ஒளிந்து கொள்ளும் ; இது ஈம் முன்னோர் கண்ட 
உணமை. 5 = 

உரு மேற்றுக்கு அஞ்சிய ஆடரவம் அளையினுள் ஒளித் 

துக் கொண்டு அவ் இடி. முழக்கத்தை நினைத்து நினைத்து 
கடுங்கக்கொண் டிருக்கும்; மாறனுக்குப் பகைஞராய 
மாற்றரச௬ு, அவன் வேலுக்கு அஞ்சி ஓளிந்துகொண்டு' 
உறங்கிய இடத்தில்: அவன் வேலைக் கனவின்கண்ணும். 
கண்டு, அஞ்சா நிற்கும். 

ஆடரவம் - ஆடுகின்ற பாம்பு. அங்கண்மா ஞாலம் - 
கல்ல நிலத்தையுடைய பேருலகம். எடுத்துக் காட்டுவமை 
யணி
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கனவிலும் அஞ்சுமென அச்சச் சுவையை நன்றாக. 
அமைத்துக் கூறி யிருக்கின்றார். 

திரு உத்திராடத் திருநாள் 

௭. கண்ணார் கதவத் திறமின் களிரடுதேர் 

பண்ணார் நடைப்புரவி பண்விடுமின்-- நண்ணா தீர்* 
தேோர்வேந்தன் றென்னன் திருவுத்தி ராடநாட் ' 

போர்வேந்தன் பூச லிலன். 

(கு-ப.) தென்னன் பிறந்த இரு வுத்திராடத் திருநாளில் 
போரொழிந்து மகிழ்வு கொண்டாடல். 

(இ-ள்.) *பகைவர்காள் / தேர்க் காவலனும் போர் 
ம்ன்னனுமாகய தென்னன் தான் பிறந்த திரு உத்திராடத் 
திருநாளில் நும்மொடு பூசல் செய்தல் இலன் ; ஆதலால், 
நும் களிற்றினையும், தேரினையும், இசைக்கு ஓத்த நடை 
யினையுடைய புரவியினையும் பண் களைந்து விடுமின் ; நும்: 

அரண்மனை வாயிலில் உள்ள கண் கவர் வஃஷப்பு மிக்க 

கதவுகளைத் இறந்திடுமின் '' என்று தென்னன் திறல் வீரன் 
செப்புகின்றான் எ. - று. 

(வி-ம். மாற்றார்கம் மதிலை வளைத்து வழுதியின் படை 
கள் போர் தொடங்குகின்றன; பகைவர்கள் உள்ளே அடைத் 
துக்கொண்டு இருக்கின்றனர் ; சிலர் தேர், யானை, குதிரை, 
இப்படைகளைப் போருக்கு ஏற்பப் பண் அமைத்து நிறுத்தி 
யிருக்கின்றார்கள் : அப்பொழுது, ஓளி நூல் வல்லான்ஈவந்து 
1 போர்வேரந்தே/ இன்று, இரு உ௰்திராடத் திருநாள் '” 
என்று கூறிவிட்டான் ; உடனே போரை நிறுத்தக் கட்டளை 

பிறந்துவிட்டது) உடனே தென்னனுடைய திறல் வீரன் 
கூறுகின்றான் ) * பகைவர்காள் / போர் இல்லை; கதவுகளைத் 
இிறமின்) யானை,. தேர், குதிரை இவற்றின்மேல் அமைத்த 
இருக்கைப் பண்களைக் களைமின் ; அஞ்சாதீர்கள் : இன்று 
திரு உத்திராடத் திருகாள் காணீர் /”” என்று இயம்பு 
கின்றான். 
  

* பாடம் - set api gb,
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.... இனி, “நண்ணார்தம்'' என்ற பாடத்திற்கு இசைய, 

தென்னனுடைய ஏவலன், போர்ப் படைத் தலைவரிடம். 

கூறுவதாகக் கொண்டு, வீரர்காள் 1] இன்று மன்னன் பிறந்த 

நாள் ; பகைவர்மேல் படையெழுச்சி வேண்டா? யானை, 

தேர், குதிரைகளைப் பண்- களமின் ; பகைவரைச் சிறைக் 

கோட்டத்திலிருந்து விடுதலை செய்து அவருடைய அழகிய 

அரண்மனைக் கதவுகளைத் இறக்து கொடுமின் ; அவர்களும் 

இனிதே வாழ்வாராக; என்று கூறியதாகக் கொள்க. 

இருவிழா மூழ்ச்சியினால் ஒன்னாரையும் உவக்தாரா 68 

னமை கூறினார். 

பூசல் - போர். நண்ணாதீர் - பகைவர்காள். கண்ணார் 

கதவம் - கண் கவர் வளப்பு மிக்க கதவு.. பண்.ஆர் நடைப் 

புரவி - இசைக்கு ஓத்த நடையினை உடைய குதிரை, 

பாண்டியன் 

நாடு 

முத்தம்போல் தோன்றும் 

௮, தந்தி னிளஞ்சினையும் புன்னைக் குவிமொட்டும் 

பந்த ரிளங்கமுன் பாளையும்-- சிந்தித் 

இகழ்முத்தம் போற்றோன்றுஞ் செம்மற்றே தென்னன் 

தகைமுத்த வெண்குடையா னாடு. 

(கு-பு.) வேற்றூர் சென்ற விளங்கிழை யொருத்தி அவ்ஷராச்க் 

, குப் பரண்டிநாட்டின் வளத்தினைப் பகர்தல். 

(இ-ள்.) நங்காய் ! ஓளி பொருந்திய முத்துக்களால் 

அழகு செய்யப்பட்ட வெண்கொற்றக் குடையையுடைய 

எம் மன்னனாகிய தென்னனுடைய நாட்டில், சங்கனங்கள் 

ஈன்று. போட்ட முதிரா முத்துக்களும், புன்னையிலிருக்து 
கஇர்ந்தனவாயெ குவிந்த அரும்புகளும் பந்தல்போல 
அழகு செய்கின்ற கமுகம் பாளையிலிருந்து உதிர்ந்த மணி 

களும் சிதறிக் டெக்கும்;' எங்கே பார்த்தாலும் இதே
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காட்தொன். ஆனால் அவைகள் உண்மையாகத் திகழ் 

இன்ற முத்துக்களைப் போன்றே தோன்றும்? அவ்வளவு 

தலைமையுடையது இந்த நாடு; நீ கண்டால் எல்லாவற்றை: 

யும் முத்துக்கள் என்றுதானே நினைப்பாய்? என்கின்றாள். 

(வி-ம்.) ஒரு நங்கை தன் தோழியுடன் வேற்றாருக்குப் 

புறப்பட்டுச் செல்கின்றாள்; வெயில் வரவர வெதுப்பத் 

தொடங்கி விட்டது; பொறுக்க முடியவி௫லை ; பக்கத்தி 

லிருக்குப..சடற்கரைச் சோலையிலே போய்த் தங்க இளைப் 

பாற்ச் சென்றார்கள்; ௮ஙகே போய்ப் பார்த்த உடனே 

அப்படியே ஒரு பெரு வியப்பு உண்டாகி விட்டது; 
தோழி பார்த்தாயா / இந்தச் சோலையிலே எங்கே பார்த் 
தாலும் முத்துக்களாகவே தோன்றுகின்றன ; பாக்குப் 

. மாகாையிலிருந்து உதிர்ந்த மணிகளும், புன்னையின் அரும்பு 
களும், சங்கு ஈன்று போட்ட முதிரா முத்துக்களின் 

தொகுதியும்தானே இவ்வ று காட்சி யளிக்கின்றன 7 
வேற்றூரிலிறாக்து யாராவது வந்து பார்த்தால் உண்மை 

யான முச்தென்றே மயங்கி வீடுவார்சள் என்று பேசிக் 
கொண்டு இருந்துவிட்டு எழுந்து போய்விட்டார்கள். 

அடுத்த ஊருக்குப் போய்ச் 'சேர்ட்த உடனே பாண்டியனைப் 
பற்றிப் Yop தொடங்கிவிட்டாள்?) எங்கள் நாட்டில் 

எங்கே பார்த்தாலும் முத்துக்கள்தான் என்று பெருமிதம் 

பேசு௫ன்றாள். ் 

“முத்துக் குடையினால் உலழுக்கு நிழல் செய்கின்ற 

வழுதி நாட்டில் எங்கும் மூத்துக்களே மிளிர்கின்றன ; 
அவன் வெண் கொற்றக் ருடையைப் போலல்லவா நாடும் 

விளங்குஇன்றது?”' என்று அழகாக அமைத்திருக்கின் மர். 

செம்மற்று - தலைமையை யுடையது. 

நந்து - சங்கு. அது முதிர்ந்த முத்துக்கமா ஈன்றால் 
மக்கள் அணிவதற்கு எடுத்துச் செல்வர். முதிரா முத்துக் 

கள் எடுப்பாரின்றிச் சிதறிக் கிடக்கும். “எண்ணார் முத்தம் 

சன்று மரகதம் போற் காய்த்துக் கண்ணார் கமுகு பவழம் 

பழுக்கும் கவிக்காழி'” (இருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் 
தேவாரம்.) . 

பந்தா இளங் கமுகு - பந்தர்போல அழகு செய்கின் ற. 

இளங் கழுகு.
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மேவு செத்துகர்த் இரளுமா மரகத விதமும் 

கேசவை வெண்கடுர்த் தரனமும் நிசைதிசை குயிழற்றித் 
தாவும் வெம்பறித் தேரினான் தனக்கெ.இிச் சமைத்த 

கரவணங்களிற் நோன்றின பச்சிளங் கமூகம் !? 

(வில்லி. இரு. தூது. ஓக.) 

 முன்னைத்தஞ் சிற்றில் முழங்கு கடலோதம் மூழ்கிப் பேசக 

அன்சைக் குரைப்பன் அறிவாய் கடலேயென் றலறிப் பேருத் 

தன்மை oe eae தளர்த்துகுத்த வெண்முத்தத் தயங்கு கானல் 

யூன்ன அரும்பேய்ப்யப் பேசவாரைப் பேதுறுக்கும் புகாரே எம்மூர் ££ 

(தண்டி. சூ. ௧௬, மேற்கோள்) 

என்ற பாடயுங் காண்க, 

பாண்டியன் 

நகர் 

குங்கும ஈர்ஞ் சாந்து 

௯, மைந்தரோ முடி மசுணீர் திமிர்ந்திட்ட 

குங்கும வீர்ஞ்சாந்தின் சேறிழுக்கி--ஏங்குத் 

தடுமாற ரைகய தன்மைத்தே தென்னன் 

நெடுமாடக் கூட லகம். 

(கு- 4.) தெடுமாடக் கூடவின் தள் வளங் கூறல், 

(இ-ள்.) பாண்டியனுடைய உயர்ந்த மாடங்கள் 
உள்ள மதுரையினிடத்திலுள்ள வீடுகள், எல்லா இடத்தி 
லும், இரவில் மேல் மாடங்களிலே யிருந்துகொண்டு ஆடவ 
ரூடன் ஊடிய அணியிழையார் பலகணி வழியாகச் சிதறி 
எறிந்த குங்குமத்துடன் கூடிய குளிர்ந்த சந்தனத்தாலாகய 
சேறு, வழுக்கி விடுதலால் வழிச்செல்வோரைத் தடுமாறச் 
செய்தலரகிய இயல்பையுடையது எ-று. 

(க-து. கூடல் மகளிர் மேல் மாடத்திலிருந்து 

கொழுஈரோடு ஊடிச் சிதற வீசிய குங்குமச் சந்தனச் சேறு 
வீதி, முழுதும் பரவிக் கடத்தலால், அவ்வீதிகள் வழிச் 

செல்வோரை வழுக்விட்டுத் தமோறச் செய்யும் இயல் 
புடையது எ.து,
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.. இதனாற் செல்வப் பெருக்கமும் இன்பப் பெருக்கமும் 
செவ்விதின் இயம்பினார். ் 

ஊடி - ஊடல் கொண்டு. இமிர்ந்திட்ட - சிதறிவிட்ட. 

சர்ஞ்சாந்து - குளிர்ந்த சந்தனம். இழுக்க - வழுக்குத 
லால். கூடல் - மதுரை. 

பாண்டியன் 

திறை 
பூமி மிதியாப் போருள் 

௧௦. நேமி நிமிர்தோள் நிலவுதார்த் தென்னவன் 

காமர் நெடுங்குடைக் காவல் ஆணாணையால் 

ஏம மணிப்பூ ணிமையார் திருந்தடி ் 

பூமி மிதியாப் பொருள். 

(கு -பூ.) படைவீரன் தென்னன் ஆனையின் தன்மையைப் 

வகைமன்னனிடம் பகர் தல், 

(இ-எள்.) மன்னர்காள் /: நீவிர் நிலத்தில் கால்வைத்து 
விட்டால் எம் மன்னனுக்குத் திறை கொடுத்துவிட வேண்டி 
யதுதானே; கொடுக்காவிட்டால் இவ்வுலகில், நுமக்கு 

- வாழ்வு ஏது? இர்நிலவுலகம் முழுவதையும் எம் மன்னன் 

தானே தாங்குகின்றான்; அவ்வாறு தாங்கும் தோள்களில், 
விளங்குகின்ற வெற்றிமாலையும் அ௮ணிந்திருக்கின்றான் ; அழ 
கும் நெடுமையும் வாய்ந்த வெண்கொற்றக் குடையும் 
பிடிதீதிருக்கின்றான் ; உலகத்தையே அவன்தான் காக்கின் 
முன்; அவன் ஆணைக்கு அடங்காதவர் யார்? தேவர்களுங் 
கூட, ஏன் பூமியில் மிதியாமல் விண்ணிலேயே இயங்குகன் 

ர்கள் தெரியுமா? இவனுடைய ஆணைக்குப் பயந்துதான்; 
பொன்னாலும் மணியாலும் செய்யப்பட்ட பூண் அணிந்திருக் 

் .இன்றார்கள் தேவர்கள் ; (முன்பு ஒருமுறை பாண்டியன் இந் 

திரனிடம் ஆரம்பெற்று அணிந்திருக்கன்றான்? ஒருமுறை 
இந்திரன் முடியை யுடைத்துவிட்டான் ; முகலினங்களைச் 

சிறைப்படுத்இவிட்டான்) நிலத்தில் மிதித்தால் உடேன 
அவர்களைப் பிடித்து அவர்கள் மார்பில் அணிந்திருக்கும்
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பொன்மணிப் பூணைக் கவர்க்துகொள்வான் : இதற்கெல்லாம் 

பயந்துதானே' விழி வ்ழி என்.று விழித்துக்கொண்டு இமை 
யாமலும பூமியில் மிதியாமலும் இருக்கின்றனர்; நீவிர் 

எந்த அளவிவர்? உடனே திறைதந்து உய்ம்மின்: என்று 

கூறுகின்றான். 

(வி-ம்:) கேமி கிமிர் தோள் நிலவுதார்-பூமியைச் தாங்கு௩் 

தோள்களில் அணியப்பட்டு விளங்குகின்ற வெற்றிமாலை. 

நிமிர்த்தல - தங்குதல், கேமி - பூமி.  ஈமி என்பதைத்: 

தோள் வளையாகக் கொண்டு பூரிப்பினுலே தோவ் வாயை 

நிமிர்த்த தேள் எனலுமாம். பூமி முற்றும் ஆள்கின்றான் 

என்பதை, * நேமி நிமிதோள் *' என்பகால் குறித்தார்? 

உண்மைதானே? பாணடியன் தாங்கிக்கொண்டிருக்கன்ற 

நிலத்தில் தேவர்கள் “மிதித்துப் பாரத்தை மிகுஇப்படுத்தி 

னால் திறை கொடாமல் இருக்கலாமா? இருக்கக்கூடாது 

என்பது குறிப்பு. 
ஏம மணிப்பூண் பொன்னாலும் மணியாலும் செய்த 

அணிகலன் : ஏமம் - பொன். தேவர் அணிவது செய்யாப் 
பூணன்றோ? எனின், பொன்னாலும் மணியாலும் இயல்பாய் 

அமைந்த பூண்; என்க. 

இமையா :-கண்ணிமையாத தெவர்.. திருந்தடி - ஈல்ல 
பூங்குறிகள் எல்லாம் அமைந்த அடிகள் ; அந்த அடிகளைத் 

தான் பூமியில் வையாமல் நாக்கிக்கொணடு அலைகன்றாுர்கள்7 

என்றவாறு. ் 
இயல்பாகவே கால்கிலக்தோயாத் தேவரைக் தென் 

னன் ஆணைக்கு அஞ்சி மிதித்திலர் என்றது, தற்குறிப்பேற்ற 
அணி. 

பெருமிதச்' சுவை நிறைந்த பாடல் இது, 

இறையோ முறையோ. 

௧௧.. நிறைமதிபோல் யானைமேல் நீலத்தார் மாறன் 

குடைதோன்ற ஞாலத் தரசர்--திழறைகொள் 

இறையோ வெனவத் திடம்பெறுத லின்றி 

முறையோ வென தின்ருர் மொய்த்து.
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(கு - பு.) மாறனது குடைநாட்கோள் உணச்ந்து மனக்கலங்கிய 
மாற்ரூர், இறை கொடுப்பாராய் வந்து மெரய்த்துச் செவ்வியும் இடமும் 

பெ௫ூதவராய் முறையிடல், 

(இ-ள்) ஏடா! ஈது ரீ அறிதியோ? எம் மன்னன் 
பாண்டியன், குவளைப் பூமாலைதான் அணிநதிருக்தான் 
போர்க்கு 'வேணடிய துமபைப் பூ மாலையைத் கூடச் சூட 
வில்லை ; மாற்றாரை வெல்வதற்கு ஈன்னாட் குறித்து அவனு 
டைய வெண் கொற்றக் குடையைப் புறவீடு விடுதற்காக 
யாக மேல் வைதஅக்கொண்டு சென்றோம் 7 அது சிறைமதி 

போல விளீங்கறறு; அதற்குள் மாற்றாராய ஞாலீதது மன்ன 
ரெல்லாம் வது மொய்த்து கெருக்கிக்கொண்டு, எங்கள் 
மன்னாவோ / தஇறைகொள்ளாயோ? எனக்கூறி இவ்வாறு 
எம்மேம் பகைகொண்டு குடைகாட் கொள்ளு தல் 

முறையோ எனறு முறையிட்டுஃகொணடு நின்றனர் ; என்று 
மாறன் படைத்தலைவன் மறறொருவனிடம கூறுகன்றனன். 

(வி-ம். மாறன் ஆட்சி மன்னி யோங்குகன்ற காலம்? 

எவ்வளவு காலமோ போர் என்பதின்றியே கழிந்துவிட் 

Lgl Apoorva பார்த்தார்கள் ; ஆயு இனீமெல்” நரம திறை 

கொடுக்க வேண்டாம் ; பாண்டியன் என்ன செய்ஆவிடுவான் 

பார்ப்போமே / என்றிறுமாக இருந்துவிட்டார்கள் ; அறிக் 

தான் மாறன், சிற்றங்கொணடான் நல்ல கானில் வெண் 

Garon நக் குடையை யா மோல் வைர்து வேறு இடத்து 

gine வீட்டிற்குக் கொணடுபோய வையுங்கள்; படை 
திரட்டுங்கள்; எனறு கட்டளை இட்டான் ; உடனே நல்ல 

நாளில மலைபோன்ற பெரிய பட்டற்துயானை மல் அரச 
னுடைய வெண் கொற்றக் குடையைன் தோன்றவைத்து 
முழக்கத்துடனே கொண்டு செல்கின்றார்கள் ) இதற்குள் 
ஒற்றர்கள் எப்படியோ சென்று மாற்றரசரிடத்தில் கூறிவிட் 
டார்கள்; உடனே ஈடுக்கங் கொண்டார்கள்; ஐயோ > 
குடைகாட்கோளா ? ஆ! ஆ! அது :நம் வாழ்காட் கோளாக 
வல்லவா முடியும் £ என்று உளங்கவன்று எல்லாரும் 
இரண்டு வந்தார்கள் ; வந்து *மன்னாவோ! திறையைப் 
பெற்றுக்கொணடு அருள்க. உன் By அடியராய் வாழும 
எங்கள்மேல் போர் தொடுக்க எண்ணுவது மூறையோ”, 
என்றுகூறி முறையிட்டார்கள். இதனைத்தான் பாண்டிய 
னுடைய படைவீரன் பகர்னெறுன். 

2
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நிறைமதிபோல் :-குடை நிறைந்த சந்திரனைப் போல 

தோன்றிற்றெனவே அரசனுடைய தண்ணளியும் செங்கோ 

லும் விளங்கும். . சேய்மைக் கண்ணே நின்று கூவுதலினால் 

“இறையோ முறையோ”' என்று ஓகாரம் அமைத்துக் 

கூறினார். ் 

நீலத்தாட் மாறன் - நீல நிறமுள்ள குவளைப்பூ மாலை 
யணிந்த பாண்டியன் ; போருக்கு அணியவேண்டிய தும் 
பைப் பூக்கூட! ரூடவில்லை ;) குடைகாட்கோட் செய்தவுட 

னேயே அரசர் வந்து இறைகொடுத விட்டனர்; அதனா 
லேயே எஈண்ரீடு * நீலத்தார் மாறன்”? என்றுர். இதன் நயம் 

உணர்க, 

மொய்த்து--கெருங்கிக்கொண்டு, 

குடைநாட்கோள் :--மாற்றரசனோடு போர்செய்து வெல் 

வத குக் குறித்த நன்னாளில் அரசன் புறப்படுதல் இயலாத 
தொன்ருதலால், குறித்த கல்ல கேரஜ்டுல் அவன் குடையை 

பட்டத். து யானைமேல் வைத்து வேறு இடத்கிற் கொண்டு 

போய் வைப்பது வழக்கம. பின்பு அரசன் போர்செய்யச் 

செல்வான்.: இதனை, 

எ பெய்தாமஞ் சழும்பிமிரப் பெரும்புலவர் புகழ்பாடக் 

கொய்தார் மன்னவன் குடைநாட் கொண்டன்று '” 

(புறப். வெ. மா. வஞ்சி, ௩௮) 
என்பதாலுணர்க. ் 

“உ பகலெறிப்ப தென்கொலோ பான்மதியென் றஞ்சி 

இசுலரணத் துள்ளவ ரெல்லாம்... அகவிய 
-விண்டஞ்ச மென்ன விரிந்த குடை நாட்கோள் 

கண்டஞ்சிச் சும்பிளித்தார் கண 

என்ற பெரும் பொருள் விளக்கப் பாடலும் உணர்க. 

பாண்டியன் 

எயில்கோடல் 
ஆமா உகளும் அணிவரை, 

௧௨. செருவெங் கதிர்வேற் சினவெம்போர் மாறன் 

உருமி னீடிமுர சார்ப்ப--அரவுற்ழ்ந்
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தரமா வுகளு மணிவரையி னப்புறம்போய் 

வேமால் வயிறெரிய வேத்து. 

(கு . பு orp spyremot_as முரசின் ஒலிகேட்ட a p post மனங் 

கலங்கி மதிலைவீடுத்து மலைகடத்து ஒளித்து மயங்கிய திலைகூதல்., 

(இ-ள்.) போர்க்களத்டில் விரும்பத்தகு௩்த ஒளிபொ 

ருந்திய வேலினையும், மாற்றார் மேற் சற்றத்தையும் உடைய 
வனும், வெவ்விய போர்த் தொழிலில் வல்லனும் ஆகிய 
பாண்டியனுடைய மூழக்குின்ற மூரசம், இடி முழக்கம் 
போல முழங்க, பை பரசு அம்முழக்கம் கேட்ட பாம்பு 
தடுங்குவதுபோல அஞ்சு நடுங்கத் தம் மதிலை விட்டுவிட்டு 

ஓடிப்போய்க் காட்டுப் பசுக்கள் துள்ளிச்குஇத்துத் இரியும் 
அழகிய மலைக்கு அப்புறம் ஒளிந்துகொண்டு வயிறு கனல 
உள்ளம் கொதிக்கும் என்று கூறுகின்றுன். 

(வி-ம். அமைதியாக இருக்கும்பொழுது சிலர் மாற 
னுக்குத் Sep கொடாமல் இருந்துவிட்டனர் ; உடனே 
படை புறப்பட்டது. பகைவர் தேய. BOS யடுத்துவிட்டது : 
போர்ப்பறையும் மூழக்குன்றார்கள்? அஃது இடி முழக்கம் 
போல முழங்குகன்றது. கேட்டனர் பகையரசர்) இடி 
மூழக்கம் கேட்ட காகம்போல அஞ்சி நடுங்கி ஓடிப்போய் 
மலையில் ஏறி ஆள் வழக்கற்ற இடச்தையெல்லாம் கடந் 
துவிட்டார்கள் ; அங்கே ஆமா வனங்கள் துள்ளிக்குஇக் 
இன்றன ; அவைகளின் கால்பட்ட இடங்களிலிருந்து மணி 
கள் பெயர்ந்து ஒளியொடு மிளிர்கின்றன ; அவ்விடச்தை 
யுங் கடந்து சென்று ஒளித்கிருக்கன்றார்கள் ; ஆனால் இஇல் 

விட்டபாடில்லை; வயிறு எரிகின்றது; மனம் கொக்கின் 
௮.து; இவ்விடத்திற்கும வந்து கண்டுபிடித்து விடுவார் 
களா என்று அஞ்சில். “வேமால் வயிறெரிய வேந்து '? 
என்பதில், அச்சச்சுவை பொங்கித் ததும்புகின் ற.த. 

செரு - போர். வெம்மை - விருப்பம். வெம்போர்: 2 
கொடும்போர். உரும்- இடி. ஆர்ப்ப- முழங்க. அரவு - 
Urby. 2p pig - 98 SI. 

ஆமா - ஆப்போலும் மா; இது காட்டில் வாழும் 
ஆரூவகை விலங்கனம். ்
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ஆமா உகளும். அணிவரை - காட்டுப் பசுக்கள் துள்ளி 
குதித்துத் திரியும் அழகிய மலை, மணிவரை என்று பிரித்து 
மாணிக்கக் கற்கள் உள்ள மலை என்றும் கொள்ளலாம். . 

வயிறு எரிய. வயிறு கனல, 

வேம் - உள்ளம் கொடிக்கும், ஆம் - அசை, 

மூரசொலி கேட்டுப் பகையரசு மலை கடந்து, சென்றது. 
என்றமையால், எயிலை மாறன் படைத்தலைவர் பற்றின௱் 
என்பது பெறப்படும், 

பாண்டியன் 

குதீரை மறம் 
புரைசை யற நிமிர்ந்து போங்கல் 

௬௩.. நிரைகதிர்வேல் மாறண நேர்நின்றார் யானப் 

புரைசை யறழிமிர்த்து பெசங்கா--அரசர்தம் 

முன்முன்னா வீழ்த்த முடிக ஞூதைத்தமாப் 
பொன்னுரைகற் போன்ற குளம்பு. 

(G-4.) எமாறனுடைய குதிரைப் படையே, அவன், பகைவ 

ருடைய யானைப் படையைழ் தாக்கி அழிக்கின்றன ?” என்று அவன் 

குதிரைப் படையின் மறங் da Deb, 

(இ-ள். “sord!l CGurissa g OH genhueurg 
ஒளி பொருக்திய வேற்படைகள் சென்று தாக்க; அப் 
பொழுது குதிரைப படைகள் என்ன செய்தன தெரியுமா 4 
பாண்டியனுடைய மாற்றாரின் யானைப் படைமேற் சென்று 
மோதின ; உடனே அந்த யானைகள் கழுத்தை நிமிர்த்துக் 
கொண்டு அங்குாமிங்குமாகத் திரும்பி அலமறத் தொடங் 
னெ: குதிரைகளும் அவற்றின் கழுத்தடியில் மோதிப் 

பாய்ந்தன. அதனால் யானைகளின் கழுத்துக் கயிறுகள் 

அறுக்து போயின. அந்தக் கழுத்துக் கயிற்றி னடியிழ் 
காலை நுழைத்துக் கொண்டிருந்த அரசர்கள் ழே உருண்டு 
விழுந்தனர்? உடனே குதிரைகள் காலால் அவர்களுடைய 
பொன்முடிகளை எற்றி இடறிக்கொண்டு அப்பாற் சென் 
po. இவ்வாறு பல்வேறு மன்னருடைய முடிகளை
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உதைத்து உதைத்து அக்குதிரைகளின் காற்குளம்புகளெல் 
லாம் பொன்னுரைத்த கட்டளை க்கற் போன்றனவாக ஆயின 
காண் 7?” என்று மாறனுடைய வீரன் மற்றொருவனிடம் 
பகர்கின்றான். : 

(வி-ம்.) நிறை க$ர் வேல் மாறனை - வரிசையாக ஒளி 
பொருந்திய வேற்படை பிடித்த சேனை களையுடைய பாண்டி. 

யனை. நேர் நின்றார் - எதிர்த்து நின்ற பகைஙர். யானைப் 
புரைசை - யானைகளின் கழுத்திடு கயிறுகள், அ.றகிமிர்ந்து 
பொங்கா.- அந்தப் புரைசைக் கயிறு அறும்படியரகக் 

குதிரைப்படை தலையெடுத்து மோதிச் எறி, ச 

இனி, யானைப் படையை மாறனுடைய படையாகக் 
கொண்டு அவைகள் புரைசைக் கயிறு,௮றும்படி பாய்ந்து 

பொங்க, அதற்கு அஞ்சி வீழ்ந்த பகைவருடைய முடிகளைக் 
குதிரைகள் எற்றிப் பொன்னுரைகற் போன்ற குளம்பு 
.களையுடையன வாயின; என்றும் பொருள் கூறலாம் 7 
அனால், குதிரையின் “முறம் விளங்குமாறின்று, இப் 
'பொருட்கு, * யானைப் புரைசை '' என்பதில்: பகர ஒற்றை 
நீக்கு, யானையை எழுவாயாகக் கொண்டு, “பெரங்கா * 
என்பதனைப் பொங்கவெனத் திரித்துப் பொங்குதலால், 
என்னு விரித்துரைக்க. 

மூதற் “பொருட ஞிக்குப், “பொங்கா''. என்பதனைப் 
-பொங்கி என்று முபாருள் கொள்க, செய்யா என்னும் 
வாய்பாட்டு வினையெச்சம். 

தம் முன் முன்னா வீழ்ந்த அரசர் முடிகள் உதைத்த மா 
என்று கூட்டுக. குதிரைகள் மிகப் பல; அவ்வவற்றின் 
முன்னே முன்னே வீழ்ந்த. அரசர்களுடைய பொன் முடி 

கை இடறிய குதிரைகள் என்று கொள்க, 

மாவின் குளம்பு பொன்னுரைகற் போன்ற என்று 
கூட்டுக, - Gur p > போன்றன. 

முன்முன்னா - என்ற அடுக்கு பன்மை குறித்தது 
குதிரைகஞம் பல மன்னரும் பலர், யானைகளும் பல 
என்பதை அது விளக்குகின்றது. 

—_



பாண்டியன் 

யானை மறம் 

வையகம் எல்லாம் எமது 

௧௫. மருப்பூசி யாக மறங்கனல்வேல் மன்னர் 

உருத்தகு cond Gus eo யாகத் திருத்தக்க 

வையக மெல்லா மெமதென் றெழுதுமே 

மொய்யிலவேல் மாறன் களிறு. 

(கு -பூடி மாறன் களிறு மாற்றுரைத் தாக்கிய முறை கூறல், 

(இ-ள். இலைபோன்ற வல்வேல் மாறனது யானை, 
தனது கொம்பினை எழுத்தாணியாகவும், வீரம் கனலுகின்ற 

Caw மன்னரது, மாற்றாரால் அஞ்சத் தகுந்த மார்பின் 

ஒலையாகவும் கொண்டு; ௮ம் மார்பின்௧ண் “Qraaw 

நிலைத்த உலகமெல்லாம் எம் மன்னனுடையது £: என்று 

எழுதாகிற்கும் எ-று, : 

(வி-ம்.) வீரங் கனல்கன்ற வேற்படை மன்னர் திர்ள் 
திரளாகக் கூடி யிருக்கன்றனர் ;. அவர்கள் மிக்க வலியர் 7: 
அவர்களுடைய அகன்ற மார்பைப் பார்த்தால் உடனே 

பகைவர் உட்டுப் போய்விடுவர்; அவ்வளவு தகுதி வாய்ந்த 
மார்புகள்தான்) ஆனாலும் என்ன .பயன் £ இளையராயினும் 
பகையரசு கடியும் மாறனுடன் எதிர்க்கலாமா? , இது 

தெரியாமல் வந்து எதிர்த்துவீட்டார்கள் /. பார்த்தது பாண், 
டியனுடைய யானை ; பாய்ந்தது; மார்பைத் துளைத்துவிட் 

் டது) உருத்தகு மார்பு உருக்குலைகின்றது; அதைப் பார்க் 
Sage ஒரு வீரன் ; தோழனே ! அதோ பார் ; நம் மன்ன 
னுடைய யானை என்ன செய்கின்றது? தெரிகின்றதா? 
வெற்றி ஓலை எழுதுகன்றதைக் காண்பாயாக! அதற்குக் 
கொம்புதான்: எழுத்தாணி; பகைவருடைய .மார்புதான் 

ஓலை; என்ன எழுதுகின்றது என்றா நினைக்கின்றாய் 8 
! செல்வம் நிலைத்திருக்கன்ற உலகமெல்லாம் எமது'' என்று 
தான் எழுதுகின்றது ; இனி காடெல்லாம் ஈம் மன்னனுக்குத். 
தானே என்கின்றான். . ர ன் 

மருப்பு - கொம்பு. ஊ௫ூ- எழுதிதாணி. மறம - 
வீரம், உருத்தகு மார்பு - பகைவரால் அஞ்சத் தக்க மார்பு.
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திருத்தக்க - செல்வம் நிலைத்த; உரு - உட்கு; அஃதாவது 
அச்சம். “உரு உட்காகும் '' தொல் - உரியியல். மன்னன் 
என்றும் தான் என்றும் வேற்றுமை கருதாமையால், “*எம 

தென் றெறழழுதும் '* என்றார். மாற்றுாரைக் Garda sw, 
* எழுதும் ” என மங்கலமாகக் குறித்தார். 

மருப்பூசியாக, மார்போலையாக என்பன உருவக. 
அணி... ஞ் 

இத் திருத்தக்க ஈற்பாடலுடன் கருத்தொன்றிய திருத் 
திக்கதேவர்தம் பாடல் ஒன்று காண்க? 

*. ஆய்களிற் றசணி வேகம் அதன்மருப் பூசியாகச் © 

சிவகன் அகன்ற மார்பம் ஓலையாத் இசைகள் கேட்பக் 
காய்பவன் கன்வரென்ன எழுதுவித் இடுவம் ?* 

என்று கட்டியங்காரன், கந்துக்கடனிட்ம் கூறுவதாக அமைந் 

ar Ji. Oo 

மதில் திறக்குமால் 

௧௫. உருவத்தார்த் தென்னவ ஜனோங்கெில் வேழத் 

தஇருகோடுஞ் செய்தெர.ரநில் எண்ணில்--ஓருகோடு 

வேற்று ரகல முழுமே யொருகோடு 

_ மாற்றார் மதில் திறக்கு மால். 

“ (கு -பு.) தென்னன் சினக்களிற்றின் இருகோடும் செய்தொழில் 
செப்பல். பட் 

(இ-ள்.) பேய்களுக்கு அச்சக்தை உண்டாக்கும் 
வேப்பந்தாரினை அணிச்த பாண்டியனது, உயர்வும் அழகும் 

, பொருந்திய யானையின் இரண்டு கொம்பும் செய்கின் ற. 
தொழிலை எண்ணுங்கால், அவற்றுள் ஓரு கோடு மாற்றுரது 
-மார்பமாகிய செய்யின்௧கண் ௨ ஹாஙிற்கும் 7 மற்றொரு கோடு 

மாற்றாரது மதிற் கதவைத் திறவா நிற்கும் ஏ - நு. 

(வி-ம்.) பாண்டியனுடைய படை போய் மாற்றுரது 

மதிலை வளைத்துக் கொண்ட்து; பாண்டியனுடைய யானை 
யைப்: பார்த்த உடனேயே பகைவருக்கு அச்சம் வளர்ந்து 
விட்டது; அவர்கள் மதிற் ககவை அடைத்துக்கொண்டு 

உள்ளேயே இருந்துவிட்டார்கள் ; அதைப்பார்ததறு யானை
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இந்த இரண்டு-கொம்பு எத.ற்கு என்பதைக் காட்டி விடுகன் 
Coa என்று விரைந்துசென்றது; பகைவருடைய மதிலை 

ஒரு கோட்டால் இடித்துத் திறந்து உள்ளே சென்றது; 

பகையரசனுடைய மார்பாகிய வயலில் மற்றொரு கோடா 

இய கலப்பையால் உழுதது; உழுத உடனேயே வெற்றி 
விளைந்துவிட்டது. அதனைப் பார்க்கின்றான் படைத்தலைவன். 

ஏடா 7 நம் மன்னனுடைய யானையின் இரண்டு கோடும் 
என்ன செய்யு& தெரியுமா? ஓன்று திறவுகோலின் வேலை 
செய்யும்; மற்றொன்று கலப்பையின் வேலை செய்யும் £ 
ஒன்றால் மதில் இறஃககும்; மற்றொன்றால் பதைவர் மார்பில் 

உழும்? என்னறு.யானையின் வீரத்தை இயம்புகின் றான். 

* உருவத்தார்* என்பதில் ௮ம் சாரியை வந்ததாகக் 
கொண்டு, உரு என்பதற்கு அ௮ச்சமெனப் பொருளுரைத்துப் 
பய்களுக்கு அச்சத்தைச் செய்கன்ற வேப்பமாலை என்று 
கொள்க. மாற்றுர்க்கு அச்சஞ் செய்யும் தும்பை மாலை 
என்றுமாம்: உருவம் அழகுமாம் : எழில் - வளர்ச்சியோடு 

கூடிய அழகு; ஓங்கு எழீல், உருவ வளர்ச்சியையும் அழகு 

வளர்ச்சியையும் குறிக்கின்றது. வேழம் - யானை, 

மாற்றாருடைய மார்பமாகய வயலில் ' கொம்பாகிய 
கலப்பையால் உழாகிற்கும் என்று கொள்க. மதிற் கதவினைக் 
கோடாகிய தஇிறவுகோலால் திறவாநிற்கும் என்க. ஆல்- 
அசை. ஏகாரம் இசை நிறை. மதில் திறத்தலாவது மதிலின் 
கண்ணுள்ள கதவைத் இறத்தல் ; மதிலைத் திறத்தலெணீ 

னுமரம்: ் 

மலைத்தோற்றமும், கடல் மூழக்கமும், புயல் மதமும் 

௧௯,தோற்ற மலைகைட லோசை புயல்கடாஅங்் 

arp oii ts செலவிற்றுய்க்--கூற்றுங் 

குறியெதிர்ப்பை கொள்ளுத் தகைமைத்தே யெங்கோன் 

எறிகதிர்வேல் மாறன் களிறு. 

(கு-பூ.) மாறன் களிற்றின் மறத்தகை செப்பல், 

(Q- a.) ஓளி வீசுகிற வேல்மாறனாய எம் மன்ன 
னுடைய களிறு தோற்றத்தால் மலையினையும், ஓசையினால் 

கடலினையும், மதநீர் பொழிதலினால் முகலினையும் ஓத்த
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தாய்க், காற்றினும் விரைந்த .செலவினையுடையதாய்க், 

கொல்லுந் தொழிலில் கூற்றுவனுந் தன்பால் கடன் வாங்குந் 

தகுதியையுடையது எ-று. 

(வி-ம். gurl எம் மன்னனுடைய யானையின் 

மறத்தை நீ ஈன்கு அறிவையோ £? அறியாயேல் / யான் கூறு 

இன்றேன் கேள் : அதனுடைய தோற்றம் மலையைப் போன் 

றது? அதன் ஓசை கடல் முழக்கத்தை esos; மேகம் மழை 

பொழிதல் போல மதநீர் பொழிந்துகொண்டே செல்லும்? 

கடுங்காற்றினும் விரைந்து நிமிர்ந்து செல்.லு.ம் £ பகைவரைக் 

கொல்லுதலில் எமனுங்கூட அதனிடம் கடன்*வாங்கவேண் 

டியதுதான் ; அவ்வளவு தகுதியையுடைய.து என்று இயம்பு 

Bor wor. : ் 

- புயல் - மேகம். கடாம் - மதநீர். இப்பாட்டு உவமை 

யணி; குறி எதிர்ப்பாவது, அளவு குறித்து முன்னர் வாங்கப் 

பின்னர் அவ்வாறே எதிர் கொடுப்பது. யானையினுடைய 

தோற்றத்தையும், முழக்கத்தையும், மதமுங்- கதமூஞ் சிறந்த 
தன்மையையும், விரைந்து நிமிர்ந்த செலவினையும், அதன் 

.ம்றச்செயலையும் இப்பாடல் நன்கு விளக்குகின்றது. 

மன்னர் குடரால் மறைக்கும் 

௧௪. அடுமதில் பாய வழிதழ்தன கோட்டைப் 

பிடிமுன் பழகழிதல் நாணி--முடியூடை 

மன்னர் குடரால்* மறைக்குமே செங்கனல் வேற் 

றென்னவர் கோமான் களிறு. - 

(கு - பூ.) குடர் பறிக்கும் யானையின் கொடுமறங் கூறல், 

(இ- Gir.) செம்மை கனல்கின்ற வேற்கைத் தென்னவர் 

கோமானது யானை, தன்னை அடுத்தவரைப் பொறி முதலிய 

வற்றால் அடுகின்ற மதிலின்கட் பாய்தலினால் ஓடிந்தனவா 
கய தன் கொம்புகளை, பிடியானையின் முன்னர் அழகு 

அழிந்து தோன்றுவதற்கு கரணி, பொன் முடியணிந்த மன் 
.-னருடைய குடர்களால் மறையாகுிற்கும் எ - று. 

  

* யாம்) குடையால்,
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(வி-ம். போர் தொ டங்கற்று; தென்னனுடைய 

சனக்களிறு நிமிர்ந்து சென்று பகைவர் மதிலை இடிக்கத் 

தொடங்கிவிட்டது ; மதிலின்கண் எவ்வளவோ பொறிகள் 

இருந்தும், அவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இடித்து 

வீட்டது / மதிலும் உடைந்தது; கொம்புகளும் ஓடி.ந்துவிட் 

ட்ன ; விரைந்து நிமிர்ந்து சினந்து பாய்க்து பகைமன்னரைக் 

கழே தள்ளிக் குத்திக் கிழிக்கன். றது; பகைமன்னர் குடல் 

அதன் ஓடிந்த கொம்பில் உறைபோல மாட்டிக்கொண்டது? 

பகைவரும் தொலைத்தனர் 7 அதனைப் பார்க்கின்றான் வீரன் 7 
ஏடா போர் முடிக்துவிட்டது ; ௩ம் மன்னனுடைய யானையே 

போரை முடித்துவிட்ட.து. இனி காம் ஈம் வீட்டி ற்குப்போய்க் 

காதலியைப் பார்க்கலாம் ; அதோ/ அந்த யானையின் செய 

லைப் பார்) மதிலை இடித்ததனால் ஓடிந்த கொம்பைப் பிடி 
யானை, பார்த்து இநீவாக நினைக்குமென்று காணிப் பகை 

யரசனுடைய குடலரக் இழித்து அதனால் கொம்பை மறைக் 

Bang என்கின்றான். 

அடுமதில் '- பொறி மூதலியவற்றை உடைமையால் 

தனக்கு அணுக்கராகியவரை: “அடுகின்ற (கொல்லுகின்ற) 
மதில். யானை தான் அழிக்கத் தொடங்கிய மதில் ஏன ஓமாம். 
குடையால் மறைக்கும் என்ற பாடத்திற்கு மாற்று Saw 
தருடைய குடையால் மறைக்கும். என்று கொள்க) குடரால் 

மறைக்கும் என்றமையால் மாற்று வேந்தரது வயிற்றைக் 

இழித்த யானை மறம் இனிது புலனாகும். 

பகை மன்னன் கடலைக் குத்தியிமுக்கின்ற யானையை 

இவ்வாறு கூறுதல் தற்குறிப்பேற்ற அணி. 
மதிற்பொறி முதலியன :-- 

ட்ப்பப ட வக்விற் Buus Bay td 
கருவீர ஓரகமுங் .கல்லுமிழ் சுவணும் 
பரிவுறு வெந்தெயும் பாகடு கு.ழிசியும் 

காய்பொன் வுலையும் கல்வீடு கூடையும் 

தூண்டிலுந் தொடக்கும் ஆண்டலை யடுப்பும் 

குவையுங் கழுவும் புதையும் புழையும் 

ஐயவித் துலாமுங் கைபெய ருசியும் 

சென்றெறி சிரலும் பன்றியும் பணையும் '” 

முதலியன. (சிலப், அடைக்கலக்காதை, ௨௦௭-௨௧௪). 
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களம் 

புருவ மூரிவு 
௧௮, வெருவரு வெஞ்சமத்து வேலிலங்க வீழ்ந்தார்... 

- புருவ முரிவுகண் டஞ்9--நரிவெரீஇச் [வன் 
சேட்கணித்தாய்* நின்றழைக்குஞ் செம்மற்றே தென்ன: 

வாட்கணித்தாய் வீழ்ந்தார் களம். 

(கு - பூ.) தென்னன், வாளுக்கு அணித்நாய் வீழ்த்தார்தம் . களத்: 

இன் திலைமை கூறுதல், : 

[இ-ள்.) பாண்டியனது வாளுக்கு அணுக்கராய் வெட் 
டுண்டு வீழ்ந்தார் கடக்கன்ற போர்க்களம், மாற்றாரை 
வெருவச் செய்கன் ந அரிய வெம்போரில், வேற்படையாள 
ரோடு எதிந்த்து, அவர்தம் வேலால் தம்புகழ் நிலவுலகத்தல்” 
கின்றிலங்க வீழ்ந்தவர்தம் புருவத்தின் வளைவினை நஈரி் 

கண்டு அஞ்சி நடுங்கச் சேண் இட த்ததாய் நின்று தன்னிலும் 
சேய்மைக்கண் நிற்கின் ற கரியைத் துணைக்குக் கூவா: நிற்குக் 
தலைமையை உடையது எ.- று. 

(வி -ம்.) போரில் வீரர் வேலாற் குத்துண்டு வீழ்ந்து 
கிடக்கின்றனர் ; அவர்கள் மிக்க திறல்வாய்ந்தவர் ; பாண் 

- ஓியனுடைய படைவீரர் அத்தகைய வீரரைத்தானே கொல் 
வர்! வீழ்ந்த வீரர்களுடைய புருவமுரிவும் செங்கண்ணும் 
பார்தீதவர்களுக்கு een விளைக்கும்படியாக இருக்கன் 
றன); போர்க்களத்தில் ஊனுண்ண நஈரிக்கூட்டங்கள் வருகின் 
௮ை 7. இவ்வீரர்கள் இன்னும் உயிர் துறக்கவில்லை.; பக்கம். 
திலே போனால் நம்மைக் குத்தி விடுவார்கள் என்று நினைத்து 
எல்லா நரிகளும் தூரத்திலேயே நிற்கின்றன; ஒரு நரி 
நெருங்க எண்ணிச் தன்னொடு வேறொரு நரியைத் துணைக்கு 
அழைக்கின்றது ) துணிவின்மையும் அஞ்சுதலுமாகிய 
இரண்டு செயலாலும். பனு பக்கத்திற்குப் போகமுடிய 
வில்லை. 

  

௬ (பாம், சேப்த்தணித்தாய்,
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சேய்த்தணித்தாய் நின்றழைக்கும் என்ற பாடத்திற்கு, 
வீரனுடைய பக்கத்திற் போய்விட்டது ஒரு ஈரி; ஆனால் 
இன்னும் அச்சம் நீங்கவில்லை, இன்னொரு ஈரி துணைக்கு 

வக்தால் இன்னும் பக்கத்இற்குப் போகலாம் என்று நினைக் 
இன்றது; அதற்க தொலைவில் நிற்கின்ற நரியைத் தன் 
னோடு வரும்படி. கூவுகின்றது, ஆனால் தொலைவில் நிற்கும் 
நரி *போகாஜேவா'”, என்று வீரன் பக்கத்துற்குப் போய் 
நிற்கின்ற நரியைக் கூவுகன்றத, இப்படியாக ஓன்றை 
யொன்று மாறி மாறிக் கூவுகன்றது என்று பொருள் 

கொள்க. ் ் 

களத்தில் இறந்தவர்கம் ஊனுண்ணா வந்த நரி, அவர் 
வீழும் மூன் உட்கொண்ட. உள்ளக் இளர்ச்சியா லும், பெருக 
இறலினாலும் வீழ்ஈ்த பின்னரும் வாய்மடித்து இரண்டு கை 
யும் முறுக்கித் தம் வயிரச் செங்கண் இயுக விழித்துப் புரு 
வத்தை நெரித்துக் கடத்தலைக் கண்டு அவர்க்கு ௮அண்மையி 
லும் சேய்மையிலும் நின்று ஒன்றை ஒன்று அச்சத்தால் 
துணைக்கு அழைக்கும் என்க. 7 ் 

அஞ்சி - பயந்து. வெரீஇ.- நடுங்கி. சேட்கணித்தாய் - 
சேண் இடத்ததாய், சேண்-தூரம். கண்- இடம். கணித்து- 
குறிப்பு வினைமுற்று, வாட்கணித்தாய் - வாளுக்கு அணித்து 
ஆய்? வாளிடத்து ஆப் எனலுமாம். சேய்த்தணித்தாய் - 
சேய்மையிடத்ததும் ௮அண்மையிடத்ததுமாய், ் 

இப்பாட்டில், அச்சம் என்னும் மெய்ப்பாடு விளங்குதல் 
காண்க. 

புல்லார் பிடி புலம்பல் 

௧௯. ஏனைய பெண்டி ரெரிமூழ்கக் கண்டுதன் [லா.ம்* 

தாணயாற் கண்புதைத்தான் தார்வழுதி--யானையெ 

புல்லார் பிடிபுலம்பத் தாங்கண் புதைத்தவேர் 

பல்யானை wet args gt 

(கு - 4) மாறன் பகையட்ட களத்இுன் நிலைமைகூறல். 

  

(பா ௨ம்.) * யாகாயும், 1 தான் கண் புதைத்தது. 
் பல்வாயார் பட்டகளத்து,
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(இ-ள். பலயானைகள் கொல்லப்பட்டு வீழ்ந்து கிடக்: 

இன்ற 'களத்தின்௧ண், மாற்றரசர்தம் மனைவியர் *௯ம 
பெருந்தோட் கணவர் இறந்த பின்னர்,யாம் உயிர் வாழேம்”' 

என்று தீக்குளிப்ப, வாகை வனமாலை சூடிய பாண்டியன் 

அதனைக் கண்டு பொறாஅனாய் ஆடையால் தன் கண்களைப் 
புதைத்தான்; அவன் யானைகளும், மாற்று. வேந்தரது 

களிறுகள் இறப்ப, அதனால் அவற்றின்ிகாதற் பிடிகள் 

புன்மை நிறைகது புலம்ப அதனைக் கண்டு பொருமல் தம் 

கண்களைப் புதையாநின் றன oT = Mi. ் 

(Bf - 1b.) தென்னன் படை பகை மன்னர் படைகளைத் 
தாக்ன ; அதனால் யானைக் கூட்டங்கள் .பல இறந்தன; 

எல்லாம் களிற்று யானைகள் ) பகை மன்னர் மிகப் பலர் 
அவர்களும் வீழ்ந்து கடக்கன்றனர் பகைவருடைய மனைவி 
யர் வந்து பார்க்கின்றனர்; ஓஓ வென்று அலறி * இனி 
வாழேமம்'' என்று உரைத்துத் தீயில் பாய்ந்து மாய்கின்றார். 
பகைவருடை.ய களிறுகள் இறந்ததால் பிடிகள் துணை 

யிழந்து புற்கென்று பொலி வீழந்து புலம்புகின்றன? 

பாண்டியன் யானைமேல் ஏறிக் களங் காணச் சென்றான் £ 
சென்று பார்க்கும்பொழுது பகைவடுடைய மனைவியர் 
இயில் மூழ்குவசைக் கண்டான்? அவனுடைய வலிய உள் 
ளம் உருகவிட்டது; அதி துவ்பத்தைக் கணணாற் பார்க்க 
முடியவில்லை? அதனால் மேலாடையின்' மூன்றாவையினால் 

தன் கண்களை மூடிக்கொண்டான்; பகைவமுடைய பிடி 
யானைகளின் துன்பம் நிறைந்த தோற்றல்தைப் பார்க்கப் 

பெர்றாத பாண்டியனுடைய களிறுகளும் தம் கண்கல்ா, 

மூடிக்கொண்டன 7; போர்க்களத்தில் அவ்வளவு அவலம் 

நிறைந்திருந்தது. 

“யானையும் os scenes தான் கண் புதைத்தது'' என்ற 

பாடத்திற்கு அரசனுடைய பட்டத்து யானையும் தன் கண் 
களைப் புதைத்தது என்று கொள்க, 

பல்வாயார் பட்ட களத்து என்ற பாட்த்திற்குப் பல 
தேயத்திலிருந்து வந்தவர் பட்ட களத்து என்க. அல்லது 
பலவகையினராய்ப் பட்ட எனலும் ஆம். a 

புல்லார்பிஷ. - புற்கென்ற தன்மை நிறைந்த. பிடிகள். 
அத் தோற்றத்தைப் பார்க்கப் பொறுமல் களிறு கண்ண
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மூடிக்கொண்டது; புல்லார் பிடி என்பதற்குப் பகைவ 
ருடைய பிடி யானைகள் எனலுமாம். 

  

பாண்டியன் 

பகைப்புலம் பழித்தல் 

படூபேய்க்குப் பாட்ட 

2.0. வாகை வனணமரை சூடி யரசுறையும் 

ஓகை யுயர்மரடத் துள்ளிருந்து--கூகை 

படுபேய்க்குப் பாட்டயரும் பண்பிற்றே தென்னன் 

விடுமாற்றங் கொள்ளாதார் நாடு. 

(@- 4.) வழுதியின் மாற்றங் கொள்ளா மன்னருடைய தாட்டின் 
இயல்பு கூறுதல். . 

(இ-ள்.) பாண்டியன் சொல்லிவிட்ட சொல்லை ஏற் 
அச் கொள்ளாத பகைவருடைய நாடு, வாகைப் பூவாழ் 
கட்டப்படட அழகிய வெற்றி மாலையை அணிந்து முன்பு 
அரசர் தங்கியிருந்த மகிழ்வு தரும் உயர்க்த மேன் மாடத் 
தில், பின்பு கூகையிருந்து, ழே படுத்திருக்கன்ற பேய்க 
ளுக்குத் தாலாட்டுப் பாட்டிசைக்கும் பண் பினையுடையதாக 
விட்டது எ-று, 

(க-து.) தென்னவன், தன் சொல்லிற்கு வணங்கா 
தீரரை வில்லினால் அழிப்ப, அப்பகைவர் வீற்றிருந்த அரண் 
மானை மாடங்களில் பேய் உறங்கக் கூகை பாராட்டும் இயல் 
புடையதாயிற்று எ-று. 

(வி-ம்.) வழுதியின் பகைவர் நாட்டில் கூகையும் 
பேயும் ஓகையுடன் வாழுமேயன்றி, வாகை வனமாலை சூடி. 
அரசு, ஓகையுடன் வாழாது or oo Bow cpt. 

_ ஒரு காலத்தில் மாற்றாரை வென்று வாகைமாலை குடி 
ஒகையுடன் இருக்த அரசுதான் இவ்வாருயிற்று என் 
கின்றார். 

வாகை வனமாலை - வாகைப் பூவடிவாகப் பொன்னாற் 
செய்து கொள்ளப்பட்ட அழகிய மாலை ; வாகைப் பூவுமாம் ;
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இது வெற்றிமாலை. ஓகை - மகிழ்ச்சி, விடுமாற்றம் - அர 

சன் தூதனிடம் சொல்லிவிட்ட சொல் ; ; 

எ விடுமாற்றம் வேந்தர்க் குரைப்பான் வடுமாற்றம் 
2? 

வாய்சேோரா வன்க ரைவன் 

.ஏன்பது திருக்குறள். 

திறை முறையினுய்த்தல் 
௨௧. பறைநிறை கொல்யானைப் பஞ்சவர்க்குப் பாங்காய்த் 

இறைமுறையி னுய்யாதார் தேயம் -முறைமுறையின் 

ஆன்போ யரிவையர்போ யாடவர்போ யாயீன்ற 
சன்பே யுறையு மிடம். 

(கு - பு.) பாண்டியர்க்குத் நிறை கொடா மன்னவர்தக் நாட்டின் 

வ்ண்பு பகர்தல். 

(இ-ள்.) ஊரிலுள்ளவர் கேட்கும்படியாக, “எல் 
லோரும் விலகுங்கள் / விலஞாங்கள் // மன்னனுடைய மத 
யானைகள் வருகின்றன” என்று கூறி, முழக்குகின்ற 
பறை அடிக்கின்றவர்களை வீதிதோறும் மூதலிற் செல்ல 
விடுத்துப், பின்பு வரவிடுசின் ற கொல்யானப் படைகளை 

யுடைய பாண்டியர்க்கு அணுக்கரரகி அவர்களுக்கும் தாம் 
கொடுக்கவேண்டிய Gop பொருள்களை முறைப்படி 
செலுத்தாதவருடைய நாடு, படிப்படியே, பாண்டிய. 
னுடைய படைகளாற் பசு நிரைகள் கவரப்பட்டுப் போகப், 
பின்பு, போர் நிகழுங் காலத்தில் பெண்கள் அஞ்சத் தாமே 
அகல, புதல்வர்ப் பெருதவரும், பிணியாளரும், *மதியோ 
ரும், போருக்கு அஞ்சியவருமாகிய ஆடவர் நீங்கப், பின்பு, 

தாய்ப் பேய்கள் பெற்ற இளம் பேய்கள் தங்கும்,இடமாம் 
எ-று, 

(க-து. பாண்டியர்க்குத் தறை கொடாப் பகைஞர் 
தேயம், அவரால் அழிக்கப்பட்டு இளம்பேய் உறையும் 

இடமாம் எ.- று, 

(வி-ம். மன்னனுடைய கொல் யானைகளை நீர்த் 
. துறைக்குச் செல்ல விடும்பொழுது, முன்னர் அதன் வருை 

கயைப் பறையறைந்து அறிவித்தல் வழக்கம். அவ்வாறு 

வீதிதோறும் பலர் பழையறைந்து அறிவித்தலால், “பறை
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நிறைகொல் யானை'' என்றுர். ':கிறையைக் கொன்று 
யானை ”' எனலும ஆம். - 

1 நிறையழி கொல்யசனை நீர்க்குவிட் டசங்குப் 

பறையறைந் தல்லது செல்லற்க என்னு 

இறையே தவறுடை யால் ££ 

என்பது, குறிஞ்சிககலி ௨௦. 

இறை முறையின் உய்த்தலாவது, தம் முூன்னோரும் 

தாமும் இதற்கு முன்பு செலுத்தி வர்தது போலத் தாமும். 
செலுத்துதல். 

போர் செய்யத் தொடங்குவோர் பகைவர் தேயத்தி 
லுள்ள ஆனிரையை முதலிற் கவர்ந்துகொண்டு வருதல் 
வழக்கம்.” பின்னர், பபண்கள் தமக்கு அரணான வேற் 
றிடத்தை நாடிச் செல்லுதலு1॥ வழக்கம். அதன் பின்பு, 
ஆடவரில் மக்கட் பேறில்லாரும்? மூதியரும் பிணியாளரும், 
போருக்கு அஞ்சியவரும் நீஙகுதல் மரபு. - இதனை, “முறை 

முறையின், ஆன்போய், அரிவையாபோய், ஆடவர்போய்,” 
என்பதனால் அறிவிசதார. அவவாறு சளரிலிருந்து பசுக் 

களும் மக்களும் அகன்ற பின்னர் அவ்வூர் இளம பேய்க 
ளுக்கு இருப்பிடமாம எனபதை “சஈன்பேப் உறையும் 
இடம்'' ஏன்று கூறிஞர். * 

இளம் பேய்க&ா£ ஈனற தாய்ப் பேய்களும, ஆண் பேய் 
களும் போர்ககளத்தில் இறகதொழிந்தாஈதம் ஊனை உண 
ணச் எென்றனவாகலின் *ஈன்பே யுறையுமிடம் ””' என்றார். 
“guar mp யீன்பே யுறையுமிடம் '' என்பதற்கு, தாயின்றி 

இளம்பேப்யகள் தஙகும் இடம் என்று கொள்க. 

“ஆயின்றே”' என்பதனை, **ஓதலிற் சிறந்தன்று" 
என்பதுபோலக் கொண்டு, ஈன்பேய் உறையும் இடம் 
ஆயினதே'' என்றும் கொள்ளலாம். 

₹* ஆவும் ஆணியற் பார்ப்பன பரக்களும் 

பெண்டிரும் பிணியுடை யிீரும் பேணித் 

தென்புலம் வாழ்தர்க்கு அருங்கட ஸணிறுக்கும் 

. பொன்போற் புதல்வர்ப் பெரு௮ இரும் 

எம்மம்பு கடிவீடுதும் நும்மரண் சேர்மின் '' (புறம். ௯௬) 

என்று 'தமிழ்வீரர் கூறி, அவர்களை விலக்கி, எதிர்த்த வீர 
ருடன் போர்செய்தல் வழக்கம். செய்து என்னும் வசம்
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பாட்டு வினையெச்சங்கள் செயவென்னும் வாய்பாட்டு வினை 

யெச்சங்களாகத் திரிக்கப்பட்டன. 

பஞ்சவர் - பாண்டியர். பாங்காய் - அணுக்கராய். 

“ஆயீன்ற ஈன்போய் உறையும் இடம் '' என்ற 'பாடத்திற் 

குத் தாய் பெற்ற குழந்தைகளும் போகப் பின்பு பகைவர் 

தேயம் இடிந்து உறையும் இடமாகும் என்று கொள்க. 

  

பாண்டியன் 

வென்றி 
களிறணையாக் கண்பீடத்தல் 

௨௨. கொடித்தலைத்தார்த் தென்னவன் தோற்றான்போல் 

மடித்தவாய் ஈட்டிய கையாற்-பிடித்தவேற் [நின்றுன் 

கண்ணேரா வோச்சிக் களிறணையாக் கண்படுத்த 

மண்ணேரா மன்னரைக் கண்டு. 

(கு பு.) தென்னன் களங்கண்ட காட்சி கூறல், 

_(இ-ள்.) மடித்த வாயினொடும், மாற்றாரைச் சுட்டிய 

கையாற் பிடித்த வேலினை எதிர்ப்படுபவர் கண்ணுக்கு 

கேராகப் பாய்ந்து குத்தி வீடுவதுபோல நீட்டிக்கொண்டு, 

யானையை அமளியாகக் கொண்டு அதன்மேல் சரம்நற்து 

மல்லாந்து இடக்கின்ற மண்கொடாத மாற்றரசரைக் 

கண்டு, வெற்றிக் கொடியின்௧ண் வாகைவனமாலை சூடிய 

தென்னவன் தான் வென்றோனே யாயினும் தோற்றவனப் 

போல் கின்றான் எ-று, 

(வி-ம். தென்னன் ஆணைக்கு அடங்கா மன்னர் சிலர் 

எதிர்த்தனர் ; போர் கடுக முடுகுகின்றது ; பகைவர், முரிந்த 

புருவமும் சிவந்த கண்ணும் பிடித்த வேலும் கடித்த எயிறும் 
மடித்த உதடும் சுருட்டிய நுதலும் உடையராய் எதிர்த்து 

வேலைக் கண்ணுக்கு நேராக எறிவதற்கு ஓச்சுன் ற நிலையில், 

பாண்டியனுடைய படைஞர் வேல்கொண்டு வீசிவிட்டார் 

கள்; அவ் வேற்படைகள் ஏறுண்ட பகைவர், பக்க.்டுல். 

3
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வெட்டுண்டு வீழ்ந்து கடக்கும் யானைகளின்மேல் சாய்ந்து 
விட்டார்கள் ; போர் முடிந்தது: தென்னன் களத்தைப் 

பார்க்கின்றான் ; ஒருவகையில் மனம் இளஇூவிட்டது,; என்ன 
வெற்றி என்று கருதினான். பகைமன்னருடைய Trios 

யூம், சாய்ந்தபின்னரும் தோன்றும் கிளர்ச்சியையும், வேலைக் 

கண்ணுக்கு நேரே நீட்டிக்கொண்டு கிடப்பதையும் கண்டு 
வியப்படைந்து&வாடிய முகமும் பீடறி புலனும் உடைய 
னாய்ப் பேசாமல் இகைத்து வென்றும் வென் றிலேன் என்பது 
போல நின்றுவிட்டான். 

“டுதற்றுன்போல்'' என்ற பாடத்துற்குத் தெளியாத 
வன் போல் என்று பொருள் கொள்க. 

அழிகுகர் புறக்கொடை அயில்வா ளோச்சாக் கழிபே 

ராண்மை மிக்க தென்னன் படைஞர் இத்தகைய பெரு வீர 
ரோடு அன்றி மற்றையரோடு போர் செசய்யார் 
என்பது உணரக் கிடந்தது; மாற்றாரை வெல்லுதலினும் 

இத்தகைய வீரரைப்போல் களத்தில் மாய்தல். சிறந்ததாக 
லின், பாண்டியன் இவரை வென்றும் தோற்றவனைப் 

பொல நின்றான்; இத்தகைய பெருவீரா இறந்தும் இற 
வாதவர் ஆதலின், இறந்த என்னாது, “கண்படுத்த'' என்ரார். 

மாற்றாரது மறம் கூறவே அவரை வென்றொன் வீரமும் 
விளங்குதல் காண்க. 

₹- வாய்மடித் இரண்டு கையும் முறுக்கத்தன் வயிரச் செங்கண் 
தீயூகக் கனகக் குன்றில் திரண்டதேரள் மழையைத் ண்ட 

ஆயிர கோடி யாளைப் பெரும்பிணத்து அமளி மேலான் 

காய்சினத் தனுமன் என்னும் கடல்கடத் தானைக் கண்டசன் ?? 

(கம்பர் - யூத் - மருத் - ௧௦.) 

என்பதும் உணர்க. 

முன்னிறீஇப் பின்னிற்றல் 
௨௩. தொழில்தேற்றுப் பாலகனை முன்னிறீ இப் பின்னின் 

றழமுலிலைவேல் காய்த்தினார் பெண்டிர் -கழலடைந்து 

மண்ணிரத்த லென்ப வயங்குதார் மாமாறன் 

கண்ணிரத்தத் தீர்க்கு மருத்து. 
(க - /.) மாறனது வெகுளியைத் தீர்க்கு மருத்து கூறல்.
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(Q ~ or.) “sori ! விளங்குகின்ற வெற்றிமாலை யணிக்த 

பெருமை பொருக்திய பரண்டியனுடைய வெகுளியைத் தீர்க 
கும் மருந்து, அவனுடைய இலைவடி.வமைந்த அழல்போல 
ஒளிர்கின்ற வேலுக்குச் சீற்றத்தை உண்டாக்கின மாற்றரச 
ருடைய மனைவியர், ஒரு தொழிலும். தெளியாத. தம் புதல் 
வரை அவன்முன் நிறுத்திப் பின் நின்று அவனுடைய திரு 
வடியை வணங்ஒத் தம் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட க&ீண்ணுலகத்தை . 
இரந்து வேண்டிக்கொள்ளுதல் தான்'' என்று பெரியோர் ' 
கள் சொல்லுகின்றார்கள் ; அதுவன்றி வேறு மருந்து இல்லை 

ஏன்று தென்னனுடைய பகைஞர்: சார்பிலுள்ளா னொருவ 
னிடம் மற்றொருவன் கூறுகின் முன்." 

சிலர் மாறனுடைய வீரத்ை அறியாமல் எதிர்த்துவிட்ட 
னர்; பின்பு போர்செய்து வெற்றிபெற முடியாமல் நடுங்கிக் 

கொண் டிருக்கன்றனர். இந்த நிலையை அறிந்த ஒருவன் 
கூறுகின்றான் ; மாறனுக்கு இன்னும் சீற்றம் தணியவில்லை 
அவன் கண்ணைப். பார்த்தாலே ௮ச்சமாக இருக்கின்றது? 

Aner கண்ணிலுள்ள சவப்பைத் தீர்க்கவேண்டுமானால், 
பகைவருடைய மனைவியர், தம் மக்களை ௮வன் முன்னே 
நிறுத்திக் காலில் விழுந்து வணங்கி மண்ணிரத்தல் செய்ய 

வேண்டும் ; இல்லாவிட்டால் இம்மண்ணுலகில் வாழ்வில்லை ; 
விண்ணுலகத்திற்குத்தான் செல்லவேண்டும் என்கின்றனர். 
மண்ணிரத்தல்--திறையை முறைப்படி செலுத்துகின்றோம் 
எங்கள் நாட்டைத் தந்து இச் சிறுவரைக் காத்துக்கொள் 
சன்று இரந்து கேட்டல்); * மண்ணுலக வாழ்வு வேண்டும் / 
எங்களை விண்ணுலகுக்கு விரட்டிவிடாதே”' என்று இரந்து 

கேட்பதாகக் கொள்ளலுமாம். 

கண்ணிரத்தம்:-கண்ணிலுள்ள சிவப்பு ; அது சீற்றத் 
தைக் குறிக்கும், **கறுப்பும் சிவப்பும் வெகுளிப் பொருள” 
என்பது தொல்காப்பியம், உரியியல், ் 

பாலகன் :--பாலகர் என்று கொள்க. “ஏவல் இளையர் ' 

காய் வயிறு கறிப்ப'' என்பதுபோலக் கொள்க. 

பெண்டிர் - பாலகனை”' என்பது ஒருமைப் பன்மை 

மயக்கம். ; ‘ 

“Qua 2.f—E POOLE, மண்ணித்த லென்ப வயங்கு 
தார் மாமாறன், கண்ணித்தர் தீர்க்கும் மருந்து” என்ற பாட



36 முத்தொள்ளாயிரம் 

வேற்றுமையும் உண்டு. இதற்கு, 'அழலிலைவேல் காய்த்தினார் 
பெண்டீர் / (sr) வயங்குதார் மாமாறனுடைய கழ 
லடைந்து, தொழில் தேற்றாத நும் மக்களை ௮வன் முன்னே 
நிறுத்தி நீவீர் பின்னே மின்று மண்நீத்தல் மாறனுடைய 
கண்ணீத்தம் இர்க்கும் மருந்து என்ப” என்று பொ ருள் 
கொள்க. மண்டநீத்தல்- நும்முடைய நாட்டை விட்டுவிடுதல். 
கண்நீத்தம்-௪ற்ற் வெள்ளம். நீத்தம்-வெள்ளம், மிகுதி. 

  

பாண்டியன் 

கைக்கிளை 

அளியான் அளிப்பான் 

உ௪. களியானத் தென்னன் கனவின்வந் தென்னை 

யளியா னளிப்பானே போன்ருன்--றெளியாதே 

செங்காந்தண் மென்விரலாற் சேக்கை தடவந்தேன் 

என்காண்பே னென்னலால் யான். 

(கு - பூ.) தலைவி தோழி கேட்பச் சொல்லியது. கனவுநிலை யுரைத்த. 

லெணீனும் ஆம். 

(இ-ள்.) “தோம் / மதத்த யானப் படைகளையுடைய 
பாண்டியன் என் கனவில் வந்து, எனக்குச் தன் அருளாற் 
காதலின்பம் தருபவன்போன்று பொய்ச்தோற்றம் செய் 
தான். யான் அப்பொய்த்தன்மையைதக் தெளியாதே உண் 
மையாகக் கருதி, அவன் என் படுக்கையில் பக்கத்தில் படுத் 

இிருப்பதாகக்கொண்டு, செங்காந்தள் அரும்பு போன்ற என் 
மெல்லிய விரலால் படுக்கையைத் தடவிப் பார்த்தேன். எத 
னைக் காண்பேன் யான். என் தனிமையை யன்றி வேறு ஒன் 
"றையும் காணவில்லை; ஈல்வினை யொன்றில்லாத யான் கன 
வும் இழந்து தனியேனாய் வருந்தலானேன் '' என்று கூறு 

இன்றாள். 

தென்னன்பால் மனம் போக்கிய தெரிவை தோழியிடம் 

சொல்இன்றாள் : தோழீ/ வழுதி என் கனவில் வந்து, அன் 

பால் எனக்குக் காதலின்பரந் தருபவன் போலப் பொய்த் 
தன்மை பாராட்டினான். யானும் அதனைக் கனவென்றும்
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பொய்மை யென்றும் கருதாதே உண்மையாகவே கருதிப் 
பக்கத்தில் கைகளால் தடவிப்பார்த்தேன் ; அவனைக் காண. 
வில்லை என் தனிமைத் துயரும் ஓழிந்தபாடில்லை. என் 
நிலைமை இவ்வாறு இருக்கின்றது. இதற்கு யாது செய்வேம்7 

கூறு என்கின்றாள். கனவில் தான் ஏமாற்றம் அடைந்த 
தன்மையை உள்ளம் உருகும் படியாகக் தோழியினிடம் 

கூறியதாக அமைந்த இப்பாடல் மிகவும் உணர்ச்சி: வாய்ந்த 
தாக இருக்கின்றது. ப 

களியானை - மதத்தயானை. சேக்கை - படுக்கை. செங் 

காந்தள் அரும்பு விரலுக்கு உவமையாகக் கூறப்படும். 

கைக்கிளை :-ஒருமருங்கு பற்றிய கேண்மை ; அஃதாவது 
சிற்றுறவு. கை-சிறுமை; களை-உறவு. அன்பினைக்திககயில் 

வரும் கைக்களை தலைவனுடைய இயற்பெயர் பொருந்தா 
மல் வரும். அது, காதலி தன்னை வீரும்புமுன் காதலன் 
அவளை விரும்பி நிற்கும் நிலை; பின்பு இருவரும் ஒத்து 

மணந்து இல்லறம் நிகழ்த்துவர், ஓத்த அன்புள்ளவரிடத் 
திலும் ஒருவரை யொருவர் ஓரே காலத்தில் விரும்புதல் 
அரிதாகலின், அவ்வாறு இருவர் மனமும் ஒன்றுபடுதற்கு 

இடையில் உள்ள ஒருதலை விருப்பத்தையே அகத்திணைக் 
கைக்கிளை என்பர். 

ஈண்டுக் கூறப்படுவது, இயற்பெயர் சார்த்திக் கூறப் 

= புறத்தணைக் கைக்கிளை ; இஃதும் ஆண்பாற் கைக் 
ளை, பெண்பாற் கைக்கிளை என இருவகைப்படும் ; இவற் 

றுள் ஈங்கு வருவனவெல்லாம், புறத்திணச் சார்பான 
பெண்பாற் கைக்கெையே என வுணர்க, 

மகளிர், தம்மை விரும்பினும் தாம் அவரை விரும்பாச்: 
செம்மையுடையவர் தண்டமிழ் மூவேந்தர். என்பதைப் 
புனைந்துரை வகையில் புகழ்வது ஆசிரியர் கருத்தாதல் 
உணர்க, 

நீர்நிலே நின்ற தவம் 

௨௫. கார்நறு நீலங் கடிக்கயத்து வைகலும் 

நீர்நிலை நின்ற தவங்கொலோ-- கூர் நுனைவேல் 

வண்டிருக்க நக்கதார் வாமான் வழுஇயாற் — 

கொண்டிருக்கப் பெற்ற குணம்.



38 முத்தொள்ளாயிசம் 

(கூ - பு.) தலைவி நெஞ்சொடு சொல்லியது, 

(இ-ஸள்.) “கெஞ்சமே / கூறிய நனையையுடைய வேற் 
படையினையும், வாசனை மிகுதியாலே அரும்புப் பருவத் 
இலேயே வண்டுகள் வந்து மொய்ப்ப அதனால் விரிந்த மலர் 
களாற் கட்டிய மாலையையும், தாவிப்பாயும் குதிரையையும் 
உடைய பாண்டியன் அணிந்துகொண் டிருக்கும்படி. யாகக் 
குவளை மலர் நஷ்ல குணம் பெற்றிருக்கின்றதே ; அக்குணம். 
எதனால் அதற்குக் இடைத்திருக்கலாம் / அந்தக் கருமையும் 
நறுமணமும் வாய்ந்த நீலமென்ற பெயருள்ள குவளைப் பூ, 

நறுமணமுள்ஏ தடாகத்திலே நீரில் ஓஒற்றைத்தாளினால் நிலை 
யாக. நின்று தவஞ்செய்ன்றதே; அந்தத் தவத்தினாலே 

தான் அதற்கு அந்தச் றந்த குணம் கிடைத்ததோ £? ஆம் 
அதனால்தான் .கஇடைத்திருக்கிறது:””' என்று தலைவி மனத் 
தொடு கூறுகின்றாள். 

ஒரு நங்கை வழுதியின்பால் மிக்க விருப்பங்கொண் 
டாள். அவன் உலாவரும்பொழுது பார்க்கின்றாள். அவன் 
மார்பில் வேறு நறுமணமுள்ள மாலைகளும் கிடக்கின்றன. 
அவற்றோடு குவளை மலர் மாலைகளையும்: அணிந்திருக்கின் 
ரான். கையில் கூரியவேல் பிடித்திருக்கன்றான். தாவிப் 
பாயும் குதிரையின்மேல் உயர்ந்த தோற்றத்துடன் விளங்கு 
கின்றான். தலைவி படிப்படியாக நினைக்கின்றாள். இந்தக் 
குவளை மலருங்கூடப் பாண்டியன் மார்பினைத் தன் வயப் 
படுத்திக்கொண் டி.முக்கின்றதே£? அப்படி உயர்ந்த குணம் 
அதனிடத்தில் என்ன இருக்கின்றது 2? அந்தக் குணத்தைத் 
தான் அஃது எவ்வாறு பெற்றது? ஆம் ஆம்; இப்பொழுது 
விளங்கிவிட்டது. அந்த நீர்த் தடாக்த்தில் குவளைப் பூ 
நாடோறும் ஒற்றைக் காலிலே நின்று தவம் செய்த 
தல்லவா? அந்தத் தவத்தினாலேதான் இவ்வளவு அருமை 
யான குணம் பெற்றிருக்கன்றது. நாமும் இவ்வாறு. ஓரு. 
தவம் செய்திருந்தால் வழுதியை வயப்படுத்திக் கொள்ளாம் 
படியான குணம் பெற்றிருக்கலாமே!/ நல்வினையில்லாத 
யான் அது செய்யாதவாறு இப்பொழுது ஏங்கும். படியா 

யிற்றே/ என்று தலைவி கினைக்கின்றாள். 

கரர்நறு நீலம்-கருமையும் கறுமணமும் உள்ள குவளைப் 

ப. கார் என்பதற்றுக் கார் காலத்தில் என்று பொருள்
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கொள்ளுதல் மிகவும் கலம். முனிவர்கள், கோடையில் இயின் 
நடுவிலும், மாரிக்காலத்தில் நீரின் நடுவிலும் நின்று தவம் 
செய்தல் இயல்பு என்ப, கார்காலத்தில் நீர் நிலையில் QD 
ஹைக் காலை யூன்றி நின்று தவம் செய்தலும் உண்டு. அவ் 
வாறே இந்தக் குவளை மலரும் ஒற்றைத் தாரான்றி நின்று 
தவம் செய்தல்லவா வழுதி அணியும்படியான குணத்தைப் 
பெற்றுவிட்டது ! என்று தலைவி கருதுகின் எள். இயல்பாக 
நீர்த்தடாகத்தில் மலர்ந்திருக்கும் குவளை மலரை, ஒற்றைத் . 
தாளூன்றித் தவம் செய்கன்றதாகக் குறிப்பது தற்குறிப் 
பேற்ற அணியாகும். உண்மையில் குவளை மலர் தவம் 
செய்யவில்லை. ' ன் 

வாமான் - தாவுகின்று குதிரை. வாவுதல் - தாவுதல். 
வண்டிருக்க நக்கதார் - வண்டுகள் வந்து இருப்ப அதனாலே 
மலர்ந்த மலர்களால் கட்டிய மாலை. வண்டுகள் வந்து தங்கும் 
படியாக மிக்க தேனொடு மலர்ந்த மலர்மாலை எனினும் 
அமையும். 

அறிவாரார் ? 

௨௭. அறிவாரார் யாமொருதநாட் பெண்டிரே மாகச் 
செறிவார் தலமே னடந்து--மறிதிரை 

மாட.முரிஞ்சும் மதுரையார் கோமானைக் 

கூட வொருதாட் பெற. 

(கு - பு.) தலவி நோ கேட்பச் சொல்லியது. 

(இ-ள்.) “*தோழீ/ யாம் ஒரு காலத்தில் மதுரையார் 
கோமானுக்குப் பெண்டிரே மாவதற்கு வழி வகை அறிப 
வர் யார்? அதற்குமுன் நாரம், நம்மை இற்செறிவில் 
பொருத்தி வைத்திருத்தலை மேற்சென்று கடந்துபோய் 
வைகையாற்றிலே மடங்கி மடங்கித் திரைத்துத் திரைத்து 
வருகின்ற அலைகள் மாடங்களிலே உராய்ந்து கொண்டு 
போகும்படியான வளம் பொருந்திய மதுரை யூரார்க்கு 
மன்னனாகிய பாண்டியனை ஓருகாள் கூடப் பெறச் சூழ்ச்சி 
அறிவார் யார் 2 அவ்வாறு அறிபவர் யாவராயினும் இருந் 
தால் கூறு தோழி ! அவர் துணையாகவாவது மதுரை மன்ன 
னப் பெறுதற்கு வழி செய்வோம்!” என்று தலைவி தோழியி 
விடம் கூறுகின் மாள்.
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மதுரையார் கோமான்பால் மனம் போக்கிய மங்கை 

அவனைச் சேர்தற்கு வழிவகை யறியாமல் பன்னெடுநாள் 
உளங் கவன்றாள். ஒருநாள் தன் தோழியைப் பார்த்துச் 

சொல்கின்றாள். தோழி! யான் வழுதிக்கு மனையாளாவ 
க.ற்கு வழிவகை யறிந்து துணை செய்பவர் யாவர்? அத் 
தன்மையாளர் யாவரேனும் இருப்பின் அவர் வழியாக 
வேனும் மூயன்.று தென்னனைப் பெறலாமே. ஒருகாளைக்கா 
வது அவனைக் கூடப் பெறுவதற்கு நெறி அறிபவர் இருக் 

கின்றனரா £ இருந்தால் என் கவலையையும் கலங்கியோடச் 
செய்யலாம். அதுவுமன்றி, நம்மை வீட்டில் வைத்துக் 
கரக்கின்றார்களே ? அந்த இற்செறிவு நம்மைச் சூழ்ந்து 

கொண்டிருக்கிறதே £ அதைக் கடந்து மல்செல்லவும் 
முடியும் என்கின்றாள். 

செறிவு - தலைவியை வீட்டில் அடைத்து வைக்கும் 

காவல், ஆர்தல் - பொருந்துதல். மேல் நடந்து - மேற் 
கொண்டு நடந்து சென்று. , 

செறிவார் தலைமேல் ஈடந்து என்பதற்கு எம்மை இற் 
செறித்து வைப்பவருடைய தலைமேல் நடந்து என்று 

உரைத்தல் பொருந்துமேம் கொள்க. தலைமேல் நடத்தலா 
வது அவரை இகழ்ந்து காவலையும் கடர்து செல்லுதல். 

-யாரமொரு நாட் பெண்டிரே மாகச் 

செறிவரர் தலைமே னடந்து 

என்பதற்கு ஒரு காலத்தில் எமக்கு ஏமமாக, அஃதாவது 
காவலாகச் செறிபவர் இருக்கின்றனரே? அப் பெண்டிர்க 
ஞடைய தலைமேல் ௩ஈடந்து என்று பொருள் கூறினும் அமை 
யும். அவ்வாறு கூறி, மதுரையார் கோமானை ஒருகாள் கூடப் 
பெற வழிவகை அறிபவர் யார்? என்று முடித்துக் கொள்க, 

யாம் ஒரு காலத்தில் மதுரையார் கோமானுக்கு 
மனையாளாக இருக்கின்றேம். இப்பொழுது எம்மை இற் 
செறித்து வைத்துக் காசகன்றனர். எம் எதிர்கால நிலையை 
அறிபவரார். எம்மைக் காப்பவர் தலைமேல் நடந்து செல் 
னும் காலமும் எமக்கு வரும் என்று கூறியதாக உரைப் 
பினும் அமையும். 

பிறவாற்றானும் பொருள் கொள்ளலாம்.
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என்பேறு வாடும் 

௭. கைய தவன்கடலுள் சங்கமால் பூண்டதுவுஞ் 

செய்யசங் சீன்ற செழுமுத்தால்--மெய்யதுவும் 

மன்பொரு வேல்மாறன் வார்பொ'தியில் சந்தனமால் 

என்பெரு வாடுமென் தோள். 

(கு - ப.) தலைவி தோழியினிடம் சொல்லியது... 

(இ-ள்.) .தோழீ/ என் கையினிடத்து அணியப்பெற் 
றுள்ள அணிகளும் அந்தப் பாண்டியனுடைய KL. ho GSH 

எடுக்கப்பட்ட சங்க வளையல்களே. யான் பூண்டிருக்கின்ற 
அணியும், அவன் கடலிலுள்ள ஒழுங்கான சங்கன் ற செழிப் 
பான முத்துக்களால் செய்யப்பட்டதே. என் மெய்யில் பூசி 

யிருப்பதும், அரசர்களைப் பொருது வெற்றி பெறும் வேற் 
படையையுடைய பாண்டிய மன்னனுடைய நெடிய பொதிய 

மலையிலுள்ள சந்தனமே; இவற்றாலேயே என் தோள்கள் 

ஆறுதலடையலாமே? அதனை விடுத்து வாடுகின்றனவே£ 
வேறு எதனைப் பெறாமல் அவைகள் வாடுகின்றன 2 என் 

கின்றாள். 

(வி-ம். மாறன்பால் மனஞ் செலுத்தி வருந்திய 
மங்கை அவனை நினைந்துகினைந்து நெகிழ்ச்சி யடைந்தாள். 

அவளுடைய தோள்களும் வாடின, பாண்டியனுடைய 

தொடர்பும் அவளுக்குக் கிட்டினபாடில்லை. கிட்டாத 
செயலை வெட்டென மறக்கவும் அவளால் முடியவில்லை. 
ஒருவாறாக ஆறுதல் அடையவேண்டுமென நினைத்துத் 
தோழியை நோக்கிக் கூறுகின்றாள். மாறனது பொதிய 
மலைச் சந்தனத்தையே அணிந்திருக்கின்றேன். கையில் அணிக் 
திருக்கன்ற வயல்களும் அவனுடைய கடலில் இருந்து 
எடுக்கப்பட்ட. சங்குகளாற் செய்யப்பட்டவைகளே ; மார் 
பில் பூண்டிருக்கன்ற ஆரமும் அவனுடைய கடற் சங்கு 
ஈன்ற மூத்துக்களாலே செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இவற் 
றைக் கொண்டு ஆறுதல் அடையாமல் என் தோள்கள் வாடு 
கன்றனவே, என் செய்வேன் என்று தலைவி தோழியி 
னிடம் சொல்கின்றாள். “ஆல்'' என்று வருவன மூன்றும் 
அசைகள். கையது அவன் கடலுள் சங்கம் - கையினிடத்த
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தாகிய வளையல்கள் பாண்டியனுடைய கடலிலிருந்து எடுக் 
கப்பட்ட சங்குகளால் செய்யப்பட்டன வே. 

செய்யசங்கு :--சூல்கிறைந்த ஒழுங்கான சங்கு. மன் 
பொரு வேல் - பகை மன்னனைப் போர் செய்து அழிக்கும் 
வேல். வார் பொஇயில் - நெடிய பொதிய மலையில். 

“உ வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும், 

தேர்டூம் நெடுமையும் செய்யும் பொருள '* 

என்பது, தொல்காப்பிய 'உரியியல் நூற்பா. வன்றோள் 
முயக்கம் அவாவி அது பெறாமையின் மென்றோள் மெலிகின் 
றது என்பதுட்குறிப்பெச்சம், 

“வயமான் வழுதி” 

௨௮, நாணாக்கால் பெண்மை நலனழியும் முன்னின்று 

காணாக்கால் கைவளையுஞ் சோருமால்--காணேனான் 

வண்டெவ்வழ் தீர்தார் வயமான் வழுஇயைக் 

கண்டெவ்வந் தீர்வதோர் ஆறு. 

(கு- ப.) தலைவி தோழியினிடம் சொல்லியது, 

(இ-ள். “தோழீ / வண்டுகளின் பசித்துன்பத்தைப் 
போக்கும்படியான மிக்க தேனுள்ள பூக்களால் கட்டப்பட்ட 
மாலையணிந்தவனும் வலிய குதிரைப்படை உடையவனு 
மாகிய பாண்டியனை யான் பாராமல் இருந்தேனென்ருல் என் 
தோள்களெல்லாம் மெலிந்து விடும், கைவளையல்களுங்கூடச் 
சோர்ந்து தொல்ைந்துவிடும். அவனை முன்னின்று பார்க்க 
வேண்டும் என்றாலோ நாணம் வந்து தடுத்துக்கொள்கின் 

DS காணாமலிருந்தே னென்ருலோ என் பெண்மை ஈலன் 
அழிந்துவிடும். இந்த இண்டையூறு வந்து கேர்வதால் யான் 
அவனைக் கண்டு துன்பந் தீர்வதோர் வழியைக் காணாதவ 
ளானேன் '', என்கின்றாள். 

் (வி-ம்.) பாண்டியனிடம் ஒரு நங்கை காதல் கொள் 
கிறாள். அதனால் அவள் உடம்பு கொதித்துத் தோள்கள் 
மெலிந்தன. வளையல்களும் கமன்றன. இந்நிலையில் பாண் 
gue வீதிவமியாக உலா வருஇன்றான். இவள் வீட்டி 
னுள்ளே யிருக்கன்றாள். வெளியே வந்து மாறனைப் பார்க் 
காதபடி காவலும் மிகுதியாக இருக்கின்றது; அப்பொழுது
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தன் தோழியினிடம் கூறுகின்றாள், தோழீ/ யான் தென் 
னனைப் பார்க்காமல் இருந்தால் என் கைவளைகள் கெஒழ் 
இன்றன.. பார்ப்பதற்கு முயன்று அவன் உலா வருங்கால் 
மூன்னின்று காணத் தொடங்கினால், அப்பொழுது காணம் 
வந்து தடுக்கின்றது. காணாமல் இருந்தால் என் பெண்மை 
நலன் அழிந்துவிடும், உயிரினும் ஈறந்ததல்லவா நாணம்? 
நாணத்தையும். விடக்கூடாது பெண்மை நலனும் கெடக் : 
கூடாது, கைவளையும் சோரசக்கூடாது. அவனையுங் காண 
வேண்டும், என்று நினைக்கின்றேன் ; அதற்கு வழியில்லை. 
ஓரு தடை யில்லாவிட்டால் வேறு ஒரு தடை வந்து குறுக் 
டுகன்றதே/ யான் வழுதியைக் சுண்டு துன்பச் திரும் வழி 
யைக் காணவில்லையே, என் செய்வேன் £ என்கின்றாள். 

தன்னையடைந்த வண்டினங்கட்கூத் தஈரிலிருந்து 
தேஞாட்டி அதன், ப௫த்துன்பந் தீர்க்கும் வழுதியை யான் 
கண்டால், அவன் என் துன்பத்தை நீக்குவானே / காணப் 
பெற்றிலேனே என் செய்கேன்? என்பது தலைவியின் 
குறிப்பு. இக் குறிப்பு “வண்டெவ்வர் இர்தார் வயமான் 
வழுதி” என்பதில் அமைந்திருக்கின் றது. 

வழுதி - பாண்டியன். வயமான் - வலியகுதிரை, எவ் 
வம் - துன்பம். ௮ல் - HME. ் 

கோட்மேண் கோள்ளல் 

௨௯, வாருயர் பெண்ணை வருகுரும்பை வாய்ந்தனபோல் 

ஏரிய வாயினு மென்செய்யுங். கூரிய 

கோட்டானத் தென்னன் குளிர்சாந் தணியகலங் 

கோட்டுமண் :கொள்ளர் முலை. 

(கு - பு.) தலைவி நெஞ்சொடு சொல்லியது, 

(இ-ள்.) நெஞ்சமே! கூரிய கொம்புகள் உள்ள 
யானை ப்படைகளுடைய பாண்டியனது குளிர்ந்த சாந்தணிந்த 
மார்பினிடத்துள்ள, சாந்தம், கலவை முதலியவற்றிணிடத்து 
அமுந்தத் தோய்ந்து, ௮ச்சக்தன முதலியவற்றைச் தம் உச், 

அடிப்பரப்பு முதலிப்வற்றினிடத்துத் தோயப் பெற்றுக் 
கொள்ளாத என்னுடைய கொங்கைகள், வளப்பமாக 
உயரர்த பனையினிடத்துகத் தோன்றி அழும்பிக்கொண்டு
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வருகின்ற குரும்பைகள் எவ்வளவு வாய்ப்புடையனவாக 
இருக்குமோ அவ்வளவு வாய்ப்பான அழகுடையனவாக 
இருப்பினும் என்ன பயனைச் செய்யும் £2 ஒரு பயனையும் 
செய்யா என்கின்றாள் தலைவி. 

(வி-ம்.) தென்னன்பால் மனம் போக்கிய தெரிவை 
உளம் நெடிழ்ந்து உருகுகின்றுள். அவளுடைய இளைக் 

கலாத கொங்லஓககள் எழுந்து விம்முகன்றன. அவற்றின் 
அழகைப் பார்க்கின்றுள். அந்தோ; இவை பனையில் 
அரும்புகின்ற குரும்பை போன்று அழகாக இருக்கின்றன. 
இருந்தாலும் இவற்றால் பயன் யாது? தென்னனுடைய 
குளிர்ந்த சாந்தணிந்த மார்பில் தோய்ந்து கோட்டுமண் 

கொண்டால் அல்லவோ இவை வாய்ப்பாக இருந்ததனாற் 

பயனுளதாம்? இவையும் கோட்டுமண் கொண்டில; யானும் 

பயன் பெற்றிலேன். என் செய்வேன் £2 என்று தலைவி 
இரங்குகின் ள். 

கோட்டுமண் கொள்ளலாவது, காதலனது மார்பில் 
உழுது அங்குள்ள சந்தனம் முதலிய ஈறும் பொருளைக் -தன் 

னகத்தே கொண்டு விளங்குதல். 

*- தோட்டுவண் டொலவியல் மாலைத் துடியிடை மகளிராய்ந்த 

மோட்டுவெண் முத்தம் மின்னும் முகிழ்முலை உழுதுசாந்தங் 

கோட்டுமண் கொண்ட மார்பங் கோகதைவரசள் குளித்துமூழ்கிக் 

கோட்டுமண் கொள்ள நின்றாள் குரிசில்மண் கொள்ள தின்றான்” 

என்னும் சீவக சிந்தாமணிப் பாடலால் கோட்டுமண் கொள் 

ஞூதலை அறிக. ் 
வாருயர் பெண்ணை - நீண்டுயர்ந்த பனை. வருகுரும்பை - 

வினைத்தொகை. அரும்புகின்ற குரும்பை. 

* நீல் நெடும் பெண்ணைக் குரும்பையுஞ் சூதும் நெருங்கு 

கொங்கை :* 

ன்று தஞ்சைவாணன் கோவை ௨௭௪௯-வது பாடலிலும், 

 கொழுமடற் பெண்ணையீன்ற குரும்பையுஞ் செப்புங்கொன்ற, 

இழைமுலைத் தடத்தினாள் £* ் 

என்று சீவக சிந்தாமணி ௨௫௨௬-வது பாடலிலும் பனங் 
குரும்பையைக் கொங்கைக்கு உவமையாகக் கூறப்பட்டிருக் 
தல் காண்க.
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எல்லாம் எனக்கு 

௩௦. ஏற்பக் குடை.ந்தாடில் எசுவர் அல்லாரக்கால் 

மாற்றி யிருந்தாள் எனவுரைப்பர்--வேற்கண்ணாய் 

கொல்யானை மாறன்: குளிர்புனல் வையைதீர் 

எல்லாம் எனக்கோர் இடர். 

(கு -பூ.) தல்வி தோழி கேட்பச் சொல்லியது, 

(இ-ள்.) வேல்போன்ற அழகிய கண்களையுடைய 
தோமீ/ கொல்லுகின்ற யானைப் படையையுடைய பாண் 
டூயனது குளிர்ந்த புனல்தரும் வையை நீரில் பொருந்தும் 

வகையாக யான் துதைந்து துதைந்து நீராடினால், உடனே 

செவிலித் தாயர்கள், *ஓகோ! இவள் வ்ழுறயின்பால் DOU SB 

காதல் மிகுதியாலல்லவா அவனது! வைகை யாற்றில் இவ் 
_ வாறுகுடைந்துகுடைந்து மூழ்குகின்றாள் '* என்று மனத்துள் 

கொண்டு என்னை ஏசுவர். யான் நீராடாமல் இருந்தே 
னென்றாலோ உடனே, பாண்டியன்பால் வைத்திருக்கின்ற 
சாதல் வெளிப்பட்டு விடுமென்றல்லவா இவள் வழுதியி 

னுடைய வையையாஜற்றில் நீராடாமல் இருக்கின்றாள் என 
உரைப்பர். தோழீ! இவ்வாறுக, நீராடுதலும் தவிர்தலு 
மாகிய இவையெல்லாங்கூட எனக்கு ஒப்பற்ற இடர்ப்பாரு 
தருவனவாக இருக்கின்றனவே; யான் என் செய்வேன் 
என்கின்றாள். 

(வி-ம்.) மாறன்பால் மனம்போக்கி மதியிமந்த மங்கை, 
செய்யும் செயல்களை விரைவிம் செய்யாமல் காலம் நீட்டிக் 
கச் செய்து திகைக்கும் இயல்பு உள்ளவளாயினள். அத் 
தன்மையால், ஆழ்றில் நீராடுவதற்கும் அளவிறந்த நேரத். 
சைச் செலவிடுகின்றாள். கொவ்வைவாய் விளர்ப்பவும் 
மைக்கருங்கண் இவப்பவும் குளிர்கரங்க வைகையீரில் 
குடைந்து குடைந்து ஆடினமையால் வாயின்ிிவப்பை விழி 

வாங்க விழியின் நிறத்தை வாய்வாங்க நாயகனோடு கூடிய. 
நங்கையைப்போல ௮ம் மங்கை இலங்கினாள். அதனைக் 
கண்ட செவிலியர் அவளை ஏ௫ினார்கள். அதனால் அவளும் 
மற்றை நாளில் நீராடாமல் திகைத்து இருந்தாள். அதனைக் 
கண்ட செவிலியர் ஏன் நீராடாமல் மாற்றியிருக்கன் றனை 2: 
என்று உரைக்கலாயினர். இதனைத் தலைவி வேறு வகை
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யாகப் பொருள்படுத்திக்கொண்டு தோழியைப் பார்த்துத் 

தோழி! வைகை நீரில் யான் ஏற்பக் குடைந்தாடினால் 

வழுதியின்பால் வைத்த காதலாலல்லவோ இவ்வாறு ஆடு 

இன்றாள் என்று ஏசுகன்றனர், நீராடாமல் இருந்தால் 

அவன்பாலுள்ள ஆர்வத்தை மறைப்பதற்குத்தான் இவ் 

வாறு இருக்கன்றாள் என்கின்றனர். இவ்வாறுக நீராட.லும் 

துன்பம், ஆடாமையும் துன்பம்; இத.ற்கென்செய்கேன் என் 

இன் முள். 

ஏற்ப - பொருந்தும் வகையாக, குடைந்தாடுதலாவது 

நீரினுள் துதந்து துறைந்து மூழ்குதல். குடைந்தாடுத 

லெனினும், துறைந்தாடுதலெனினும் ஓக்கும்? அஃதாவது, 

தண்ணீரைக் கையால் எற்றி எற்றி அணைத்து மூழ்குதல். 

கொல்யானை - கொல்கின்றயானை. 

இழையாது இருக்கும் 

௩௧. கூடற் பெருமானைக் கூடலார் கோமானைக் 

கூடப் பெறுவேனேல் கூடென்று-- கூடல் 

இழைப்பாள்போற் காட்டி யிழையா திருக்கும் 

பிழைப்பிற் பிழைபாக் கறிந்து. 

(கு - பூ) கூடலிழைக்குந் தலைவியின் நிலைமையை மறைவில் 

நின்று கண்ட தோழி தன்னெஞ்சொடு கூறியது: 

(இ-ள்.) “ஏ கூடற்சுழியே / நான் மதுரையில் வாழும் 

பெருமானும், மதுரையில் வாழ்வார்க்கு மன்னனுமாகிய 

தென்னனைக் கூடப்பெறுவே னென்றால், நீ பொருத்தமாகப் 

பொருந்து” என்று நினைத்துக் கூடற்சுழியைச் சுழிப்பவள் 
போல நமக்குத் தோன்றும்படிச்செய்து, ௮ச் சுழி பொருந்தா 
மல் தவறிவிட்டால் அதனால் வரும் தவறுதலை அறிந்து, 
கூடற்குழியைச் சுழியாமல் இருக்கின்றாள் இவள் என்ற! 
தலைவியைக் கண்ட தோழி நகினைக்கின்றாள். 

(வி-ம்.) மாறனைக் கண்டு காதலால் மயங்கிய மங்கை 

யொருத்தி ன அவனை எப்பொழுது கூடப்பெறுவேம் '' என்று 
நினைத்து. நினைத்து ஏங்கி நெகிழ்ச்சி யடைகின்றாள். அவன் 
கூட்டம் தனக்குக் இடைக்குமோ கிடைக்காதோ என்ற ஐயப்
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பாடு நாளுக்கு நாள் அவளுக்கு வளர்க்துகொண்டே வரு 

கிறது. அதனால் குறிபார்க்க வேண்டுமென்று நினை கருள். 
வேறு யாரிடத்திலாவது குறி பார்க்கலா மென்றாலோ தன் 
நினைவு பிறர்க்குப் புலனாகிவிடுமே என் செய்வது? என்று 
நினைக்கின்றாள். ஆதலால் தானே ஒருவகையாகக் குறிபார்க் 
கத் தொடங்கிவிட்டாள். 

மணலில் வட்டமாகக் கோடுகிழத்து, அத்னுள் சுற்று 

வட்டமாகச் சுழிசுமியாகச் சுமித்துப் பொருத்திக்கொண்டு, 
பின்பு ௮ச் சுழிகளை இரண்டு இரண்டு சுமியாக எண்ணிக் 
கணக்குப் பார்த்து, இரட்டைப் பட்டாற் கண்வன் வருவா 
னென்றும், ஒற்றைப்பட்டால் வரமாட்டா னென்றுங் கருத் 
துக் கொள்வதாகப் பண்டை மகஷிர் குறிபார்ப்பார்கள் 

என்ற நினைவும் அவளுக்கு வந்தது, தானும் கூடற்:சுழி 
யைக் கிழித்துக் குறிபார்க்சகு வேண்டு மென்று கையை மண 
லில் வைத்துக்கொண்டு, “ஏ சுழமியே/, கான் மாறனைக் 

கூடப்பெறுவேனேற் கூடு '” என்று சொல்லிச் சுமிக்கத் 
. தொடங்குகின்றுள். அப்பொழுது வேறு ஒரு நினைவு குறுக் 

கிட்டு அதனைத் ரடுக்கின்றது. “கூடற்சுமி ஓழுங்கான நற் 
குறி தராமல் தவறிவிட்டால் அவனும் வரமாட்டானே ?" 
என்று அவளது மயக்கமான மனம் கினைக்கின்றது. ஆத 
லால், கூடற்சுழியைச் சுழிப்பவள்போல விரலைத் தரையிற் 

'பரப்பியிருக்கும் மணல்மேல் வைத்துக்கொண்டு மயங்க 
பிருக்கின்றாள். இவ்வாறு இருக்கும் தலைவியை அவளுக்கு 
வாய்த்த உயிர்த்தோழி வந்து காண்கின்றாள். தன்னைத் 
தோழி ஒருபால் மறைந்து கின்று பார்ப்பதையுங் கூடத் 
தலைவி காணவில்லை. உடனே தோழி மனத்திற்குள் 
அந்தோ? இவள் கூடற்சுழியை நோக் ‘ao! சுழியே/ 
யான் மாறனைக் கூடப் பெறுவேனேல் நீயுங்கூடு'” என்று 
சுழிக்கக் தொடங்கினவள், “சுழி கூடாவிட்டால் தலைவன் 
வரமாட்டான், யானும் அவனைப் பற்றி நினைக்குங் காதலின் 
தொடர்பான மினைவை விடும்படியாக நேறிடுமே!'? என்று 
வேறு நினைவு வரப் பெற்றவளாய்ச் கூடலிழையசமல் இருக் 
கன்றாளே / என்று கூறிக்கொள்கன்றுள். தலைவியின் நினை 
வைத் தோழி உட்கொண்டு வருந்த அந்த நினைவை நமக்குக் 
கவிஞர் எடுத்து அமைத்துத் தந்திருக்கும் முறை பாராட்டந் 
பாலது,
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.இசையுதந்தன் கோலத்தை யான்காண வேண்டி 

வசையில்சர்க் காளத்தி மன்னன்--அசைவின்றிக் 

காட்டுமேற் காட்டிக் குலந்தென்னைத் தன்னோடுங் 

கூட்டுமேற் கூடலே கூடு :': 

என்பது நக்ரதேவ நாயனார் பாடிய கைலைபாதி காளத்தி 

பாதி யந்தாது. *வேபாக்கு '' என்பதுபோல் பிழைபாக்கு 

என வந்தது. பிழைத்தல் என்பது அதன் பொருள். 

தமிழர் பெருமான் 

௩௨. என்னை உரையல்என் பேருரையல் ஊாருரையல் 

அன்னையும் இன்னள் எனவுரையல்--பின்னையுத் 

தண்படா யானைத் தமிழர்தம் பெருமாற்கென் 

கண்படா வாறே பரை. 

(G - 4) பாண்டியணிடம் காதல்கொண்டு தூங்காமல் மயங்கும் 

மங்கை தோழியினிடம் « நீ போய்ப் பாண்டியணிடம் யான் தூங்காம 

விருக்கும் நிலையை முன்னிலைப் பூறமொழியாகக் கூறு ** எனல், 

(இ-ள். தோழீ !/ குளிர்ந்த தன்மை பொருந்தாத மத 

யானைமே லேறிவந்த ஈம் தமிழர் பெருமானாகிய பாண்டிய 

னிடத்தில் என்னைப்பற்றி இன்ன தெருவில் இன்னாருடைய 

மகள் என் றிவைபோன்ற ஒன்றையும் சொல்லாதே? சொன் 

னால் அதற்குள்ளாக காரணமுமின்றி இவ்வாறெல்லாம் 

சொல்லிவிட்டிருக்கின்றாளே என்று நினைப்பான்; என் பெய 

ரையும் சொல்லாதே; ஈம்மால் விரும்பப்பட்ட பெண்ணைப் 

பற்றிப் பிறர் இவ்வளவு விரைவில் அறிந்து கொண்டார் 

களே? தாதும் வந்துவிட்டதே என்று நினைப்பான் : நம் 

ஊரைப்பற்றியும் சொல்லாதே;” சொன்னால் ஆ! காம் 

பார்த்த உடனே பிறருக்குத் தெரிந்துவிட்டது? இகச்த எண் 

ணத்தை விட்டுவீட வேண்டுமென்று கினைப்பான் ; நம் 

அன்னையும் இன்னதன்மையள் என்பதைச் சொல்லாதே. 

இவற்றைச் சொல்லாமல் இருப்பதுடன், அவனுக்கும் கேட் 

கும்படியாகப் பொதுவாக, வேறொருவரிடத்தில் சொல்லு 

வது போல ஐயோ 1! ஒரு பெண் தூங்காமலே எங்கக்கொண் 

டிருக்கறுள் என்பதை மட்டும் சொல்லவேண்டும்? என் 

இன்றாள். ்
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(வி-ம்.) வீதி வழியாகப் பாண்டியன் பெரிய யானை 
மேல் ஏறி உலா வருகின்றான் ; யானை அச்சம் உண்டாகும் 

படியாக விழிக்கின்றது; விரைவாகவும் செல்கின்றது; வெம் 
மையான யானைதான் ; ஒரு பெண் பார்த்துச் காதல் கொள் 
கின்றாள் ; பாண்டியனும் பொது கோக்காக அந்தப் பக்கத். 
தைப் பார்ததான் ; உடனே அவள் ஈ௩ம்மைத்தான் பார்க் 
இன்றான்; ஈம்மிடம் மிக்க" காதல்கொன்டு நம்மையே 
மணந்து கொள்வான் ; என்றெல்லாம் எண்ணுகின்றாுள் 7 

இதற்குள் அந்த யானையும் சென்றது; இவளும் வீட்டுக்கு 
வந்தாள்; அன்று அவள் உள்ளத்தில் முளைத்து வளர்ந்து 
அரும்பிய 'காதல் மலர்ந்து மணம் வீசத் தொடங்கிற்று. 
அன்னை அறிந்தாள் ; ஏன் இவ்வாறு இருக்கின்றாய் ; உணவு 
கூட ஒழுங்காக உண்கின்றா யில்ஷூயே; என் இப்படித் 

தேய்ந்து மெலிகின்றாய்2 என்று அன்னை நலிகன்றாள்; 
இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது அவளுக்குத் தூக்கம் 
வரவில்லை; இரவில் விழித்துக்கொண்டே யிருக்கன்றாள். 

அவளுடைய தோழி வந்து ஏன் இவ்வாறு தளர்ந்து இருக் 
கின்றாய் £ என்கின்றாள்? உடனே தலைவி, தோமி/ என் 
நிலையை அந்தப் பாண்டியனிடத்திற் போய்ச் சொல்ல 
வேண்டும்; ஆனால் என்னைப்பற்றி முதலிலே ஒன்றும் 
சொல்லாதே; அவளுக்கு நாணமில்லைபோலும் என்று 
நினைப்பான். பெயரைச் சொன்னால், நாம்தானே அவளைப் 
பார்த்தோம் ; அவளும் நம்மைப் பார்த்தாள் ; : இதற்குள் 
வெளிப்பட்டு விட்டதே என்று நினைப்பான் / ஊரையும் 

சொல்லாதே நம் அன்னையும் இன்னதன்மை யுள்ளவள் 
என்று சொல்லாதே. முன்னிலைப் புறமொழியாக, ௮ஃதா 
வது, வேறு ஒருவரிடம் பொதுவாகச் சொல்வது போலவும் 

என்னை நீ தெரிந்துகொள்ளாதவள் போலவும், அரசன் 
என்னை விரும்பியிருக்கன்றதையும் தெரிந்துகொள்ளாதவள் 

போலவும் ஒருத்தி தூங்காமல் ஏங்கிக்கொண்டே யிருக் 
இன்றாள் ;) என்று சொல் ; மறந்திருப்பான்; இவ்வாறு நீ 

சொன்ன உடனே நினைவு வந்துவிடும்; இங்கே வந்துவிடு 
வான் என்று தலைவி சொல்கின்றாள். தலைவனைப் பார்க்க 
விடாமல் யானை விரைவாக நடந்து சென்றதனால் தண் 

படா யானை '' என்இன்றாள், 
தலைவியின் பெருகாணமும் பெருவேட்கையும் இதனால் 

ஈன்கு புலனாகின்் ற.து. 

4
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உரையல் - சொல்லாதே; கண்படாவாஹறே உரை - 
என்கண் உறங்காத நிலைமை ஒன்றையுமே சொல். 

இப் பாடலில் சொற்பொருட்பின் . வருநிலை அணி 

அமைந்துள்ளது. 

ஒருத்தி என்றால் அறியுமோ என்னில், எய்தவன் 

கை உணராதோ : *இன்ன காட்டிலே மான் பேடை 

ஏவுடனே இமபந்து உளையாநின்றது' என்று சஊறிலே 
வார்த்தை பிறந்தால்.” என்பது திருவாய்மொழி வியரக்கியா 
னப் பகுதி. 

் இளையளாய் மூத்திலள் கோல்லோ 

௩௩, வளையவாய் நீண்டதோன் வாட்கணாய் அன்னை 
இளயளாய் மூத்திலள் கொல்லோ--தனர்யவிழ்தார் 

மண்கொண்ட தானை மறங்கனல்வேல் மாறனைக் 

கண்கொண்டு தோக்கலென் பான். 

(கு- பு.) தாயால், தலைவனது காட்சியைக் காணவிடாமல் 

தடைப்படுத்தப்பட்ட தலைவி, தோழியினிடம் .சொல்லியது. 

(இ-ள். வல்கள் அ௮ணியப்பெற்றனவாய் நீண்ட 
தோள்களையும், வாள்போன்ற கண்களையும் உடைய 

" தோழியே/ நம் அன்னை, அரும்புக்கட்டு அவிழ்ந்த பூமாலை 

யையும், மாற்றாரைக் கொன்று அவர்தம் நிலத்தைக் கைக் 
கொண்ட படைகளையும், வீரங் கனல்கின்ற Carel druid 
உடைய பாண்டியனைக் கண்ணால் பாராதே என்று சொல் 
இன்றாளே. இளமை யுள்ளத்திவ் நிலைமை சிறிதுகூட அவ 
ளுக்குத் தெரியவில்லையே! நம் தாய் இளமைப் பருவம் 
உடையவளாக இருந்து படிப்படியாக வளர்ந்து மூப்பு 
அடைந்திலள் கொல்லோ 7 என்கின் ருள். 

(வி-ம். மாறன்பால் மனம் போக்கி மால்கொண்ட 
மங்கை யொருத்தி, அவன் உலாவருகன்ற அழகினைக் காண 
ஆசை நிறைந்தவளாய்த் தெருக்கதவின் பக்கத்திற்கு வரு 
இன்றாள்; அப்பொழுது அவளுடைய தாய் கண்டு விரைந்து 
வந்து எலா / எலா ! ஏங்கே போகின்றாய் 2? வீட்டிற்குள்ளே 
ஓடு? போ போ என்று சொல்லி விரட்டி வீட்டிற்குள்ளே 
கொண்டுபோய்ச் செறித்தாள் ; அவ்வளவுதான் நிகழ்ந்த
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செயல். அவீளுக்கு ஆற்றாமை அலைகடல்போல் பொங் 
இற்று. யாரிடம் சொல்லி இத்துனபத்தைத் தொல்ப் 

போம் என்று நினைக்கின்ற காலத்தில் அவளுடைய தோழி 

யும் வந்து: சேர்ந்தாள்; அவளுடைய தோள்கள் இயற்கை 

யாகவே அழகு உடையனவாகப் பருத்து நீண்டு விளங்கு 

இன்றன. அவற்றில் ஈல்ல புதிய தோள்வலகளும் அணிக 
இருக்கின்றாள் ; கண்கள் வாளைப்போல ஒளியுடையனவாக 
விளங்குகின்றன. இவ்வளவு சிறக்த தோற்றத்துடன் வந்த 

கோழியைத் தலைவி பார்த்து, *வளையவாய நீண்டதோள் 
வாட்கண்ணாய் 7? என்று .விளித்துத் தன் குறைகளைச் 

சொல்லத் தொடங்க, ஏடி / தோழி/ மாறனை நம் அன்னை 

கண்ணினாலுங் கூட கோக்காதே என்கின்றாளே; இவள் 
இளமைப் பருவ நிலையுடையளாக ஓரு காலத்தில் இருக் 
திலளோ? இப்பொழுது இருக்கன். ற கழத்தன்மையுடை 

பவளாகவேதான். என்றும் இருந்தாளோ?' ஈம் உள்ளப் 

பான்மை அவளுக்குத் தெரியவில்லையே. கண்ணால் அவனைப் 

பார்த்தால் என்ன கெடுதி வரும் என்று தன் ஆற்ருமை 
யைக் கூறுகின்றாள். 

 இகாயளாய் ரூத்திலள் கொல்லோ '? என்ற முரண் 

தொடை நயம் வாய்ந்தது. ஓதுவதற்கு இனிமையுடைய 

தாகவும் இகழ்கின்றது. 

வாயவாய் - வளையல்ககா அணியப்பெற்றனவாகி, 

'தளைஅவிழ்தார் - அரும்புக்கட்டு விரிந்த மலர்மாலை. மறங் 

கனல்வேல் - வீரம் விளங்கும் வேல். 

அம்மனைக் காவலுளேன் 

௩௪. கொடிபாடித் தேர்பாடிக் கொய்தண்டார் மாறன். 

முடிபாடி முத்தாரம் பாடித் தொடியுலக்கை 

கைம்மனையில் ஓச்சப் பெறுவெனோ யானுமோர் 

அம்மனைக் காவல் உளேன். 

(கு - பு.) பக்கத்து வீட்டுப் பெண்கள் வளன்ளைப்பாட்டுப் பாடி 

உலக்கை ஓச்சுவதை உணர்ந்த தலைவி நெஞ் சொடு சொல்லியது. 

(இ-ள். நெஞ்சமே! வீட்டினுள்ளேயே பெண்களை 

அடைத்து வைத்துக் காவல் செய்யும் தாயர்களுள் ஒப்பற்ற
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வளாகிய என் தாயின் காவலுக்குள் ளேயே “அடங்க யிருச் 

கஇன்றேனே.;; (அடுத்த வீட்டுப் பெண்களெல்லாரும். தங்கள் 
காதலர் பெயர், திறம் இவற்றைப்பற்றிப் பாடிக்கொண்டே 
பொற்சுண்ணம் இடிக்கின்றார்களே) யானும், என் காதல 
னும் கொய்த பூக்களின் குளிர்ச்சி மாமுமல் உடனே கட்டப் 
பட்டதாகிய குளிர்ந்த மாலை ௮ணிந்தவனுமாகிய பாண்டிய 
னுடைய கொடியைப்பமழ்றிப் பாடித், தேரைப்பற்றிப் பாடி, 
முடியைப்பற்றுப் பாடி, மூத்தாரத்தைப்பற்றியும் பாடிப் : 
பூண் கட்டிய உலக்கையினாலே இந்தச் சிறு வீட்டிலே 
பொற்சுண்ணம் இடிக்கும் செயலைச் செய்யப் பெறு 
வேனோ? என்கின்றாள். உ 5 

(வி-ம். ஒரு ஈங்கை வீட்டிலே இருக்கும்பொழுது 

பலவகையான மங்கல முழக்கம் முழங்குவதைக் கேட்கின் 
முள். உடனே ஓடிவந்து தெருவாயில் கதவின் பக்கத்தில் 
நின்று பார்க்கிறாள்) நெடுந்துர ரத்தில் ஒரு பெரிய தேரின் 
மேல் கட்டியிருக்கின்ற கொடிமட்டும் தோன்றுகின்றது. 
அதனையே பார்த்துக்கொண்டு நிற்கின்றாள் ; சிறிதுநேரம் 
சென்றபின் பெறிய தேர் ஓன்று தெரிகிறது. பின்பும் 
பார்த்துக்கொண்டே யிருக்கன்றாள். தேரும் வருகின்றது ; 
தேரினுள்ளே இருக்கின்ற செம்மல் யார் என்று நோக்கு 
கின்றாள்; அவனுடைய மணி பதித்த முடி தோன்றுகன் 
றது; அதனையே நோக்கிக் கொண்டிருக்கின்றாள்; அதற் 

குள் தேரும் பக்கத்திற்கு வருகிறது; உள்ளே பாண்டியன் 

இருக்கின்றான்? அப்பொழுதுதான் கொய்த பூக்களால் 

கட்டப்பட்ட மாலைகள் மார்பில் இடந்து புரளுகின்றன 
அவற்றையும் கண்டாள். அவற்றைப் பார்த்துக்கொண் 

டிருக்கும்போது தேர் இன்னும் பக்கமாக வந்தது; மாற 
னுடைய மார்பில் முத்தாரங்கள் கிடந்து மிளிர்கன் றன; 
அவற்றையும் காண்இின்றாள். பின்பு தேரும் போயிற்று 

அதுமுதல் அ௮அர்நங்கை மாறன்பால் மட்டற்ற காதல் 

கொண்டு மயங்குவாளாயினாள் இ; அவளுடைய தாய்க்கும் 
இது தெரிந்தது. உடனே மக வெளியே எட்டிப் பார்க்க 
விடாமல் காவல் செய்யத் தொடங்கினாள் ; நங்கை என்ன 
செய்வாள் ? ஓர்: இடத்திலே இருந்து என்னென்ன வெல் 

லாமோ எண்ணுகன்றாள்? அப்பொழுது அடுத்த வீட்டிலே 
இருக்கின்ற கங்கைமார் தங்கள் காதலருடைய வீரம் முத
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லியவற்றைப்பற்றிப் புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டு சுண்ணம் 
இடிக்கின்றார்கள்: அந்தப் பாடல்களை இவளும் கேட்: 
டாள்; உடனே தன் காதலனாகிய பாண்டியனைப்பற்றிப் 
பாடிக்கொண்டு Fora இடிக்கவேண்டுமென்ற ஒராசை 
இவளுக்கும் உண்டாயிற்று / ஆனால் தன்னுடைய வீடோ 

சிறு விடாக இருக்கின்றது; பெரிய வீடரக இருந்தால் 
தாயார் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது நாம் ஒரு பக்கத்திலே 
உலக்கை ஓச்சிக்கொண்டு. அவளுக்குக் கேளாமற் பாடலாம் 
அதற்கும் வறி யில்லையே / என்று கினைக்கன்றாள் ; இவ்வா 
ராக நினைக்கின்ற தலைவி யாலும் என் காதலனைப் பற்றிப் 
பாடப் பெறுவேனோ என்று ஏங்குகின்றாள் ; தலை ஈாளில் 

தான் சுண்ட காட்சி கண்ணையுங் கருத்தையும் விட்டகலா 
மல் நிற்கின்றது; முதற்கண் சண்டது கொழ, அதற்குப் 
பின்பு தேரைக் கண்டாள்; அதற்குப். பின்புதான் உள்ளே 
இருப்பவன் மாறன் என்றும், அவன் அணிந்திருப்பது 
குளிர்ந்த மாலை என்றும் தெரிந்து கொண்டாள், பின்பு 

அவனுடைய மணிமுடியை கோக்கினாள்; பின்பு முத்தாரத் 

தைப் பார்த்தாள்; தான் கண்ட (POD சிறிதும் பிறமாமல், 

துன் soem i கண்ணையும் விட்டகலாத காட்சியைப் 
பத்தி உலக்கை ஓச்சும்போது பாடப் பெறுவேனோ? 

பகொடிபாடித் தேர்பாடிக் கொய்தண்டார் மாறன், முழி 
பாடி முத்தாரம் பாழுத் தொடியுலக்கை,'” ஓச்சப்பெறு 
வேனோ? என்று நினை க்இன்றாள் ; அடுத்த வீட்டுப் பெண்க 
ளெல்லாரும் பாடுகினமுர்களே ,. யானும் பாடப் பெறு 

வேனோ என்று நினை க்கனருள் ; பெரிய வீடாக இருந்தால் 
எங்காவது ஒரு பக்கம் தாய் போயிருக்கும்போது பாடிக் 

குழ்றலாமே அதற்கும் வழியில்லையே! “ஞகம்மனைய 

லோச்சப் பெறுவெனோ?”” என்று நினை க்கின்றாள் 7 தாய் 

எங்கேயாவது போய்த் தொலைவாள் என்று பார்த்தால் 
அதற்கும் வழியில்லையே, அம்மனைக் காவலுளேனாகய 
யானும் ஓச்சப்பெறுவேனோ? என்கின்றாள் : இவ்வாறுகத் 
தலைவி ஏஙகிக்கொண்டிருக்கும் கன்மை அப்படி அப்படியே 

அமையுமாறும், பாடற் பண்பு மிகுதியாக நிறழையும்படியும், 
இப்பாடலை அூரியர் இயற்றி யிருச்கின்றார் ; தலைவி கண்ட 

காட்சி, அவளுடைய எண்ணம், எச்சம், இடையூறு, சாவ 
லின் கடுமை முதலிய எல்லாவற்றையும் விளக்குன்ற 
கன்மை இப்பாடலில் மிகவும் ஈன்றாக அமைக்திருக்கன்
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றது; இஃதோர் தலைமை சான்ற செய்யுளாதலைத் தெள்ளீ 
(தின் உணர்ந்து மகிழ்க. 

தொடியுலக்கை - பூண் கட்டிய உலக்கை. ஓச்சுதல்- 
'சுண்ணம இ.க்கும்போது உலக்கையை மேலோங்கச் செல் 
லும்படி நீட்டுதல்; பாடிக்கொண்டே உலக்கை ஓச்சுதல் 
மரபு. கைம்மக£-தலைவி தன் வீட்டைச் சிறு வீடாகக் கூறிக் 
கொள்கிறாள்; பெரிய அரண்மனைக்குப் போக விரும்பு 
இன்றவளல்லவா? அதனுடனும், பெரிய வீடாக இருந்தால் 
ஏதாவது ஒரு கடைசியில் பாடினால் மற்ற இடத்திற்குக் 

கேளாது; இது கையகலமனையாகத் தானே இருக்கின்றது; 
இங்கே இருந்து எவ்வாறு பாடமுடியுமென்று நினைத்துக் 

“கைம்மனை ”” ஏன்று கூறுகின்றாள். கை - சிறுமை; கைக் 
குடை, கையரிவாள் முதலியன காண்க. அம்மனை - தாய்; 
“எம் அம்மனையை இனிது காக்க?” என மீனாட்சியம்மை 
பிள்ளைத்தமிழில் வருதல் காண்க. 

யானும் - என்பதிலுள்ள உம்மை இறந்தது தழுவிய 
எச்சவும்மை. அடுத்தவீட்டு கங்கையரெல்லாரும் பாடிச் சுண் 
ணம் இடிக்கன்றார்களே: யானும் அப்பேறு பெறுவேனோ 

என்பதை அந்த உம்மை குறிப்பிடுகின் றது. 

ஓர் அம்மனை - ஓப்பற்ற தாய்) எத்தன்மையில் ஒப் 
பற்றவள் £? சிறுமியரை வீட்டினுள் வைத்துக் கதவடைக் 
துக் காக்குர் தன்மையில்தான் ; வேறு ஜன்றிலும் ஓப்பற் 
றஐவளென்று சொல்லமுடியாது. 

வள்ளைப்பாட்டு :--உலக்கை போடும்போது பாடும் 
பாட்டு. மூவேர்தரைப்பற்றியனவாக மிகப் பல வள்ளைப் 
பாடல்களும், கொடி, தேர் முதலிய.பத்து உறுப்புக்களைப் 

பற்றிப் பாடுவதாகிய பாடல்களும் மிகுதியாக முற்கர்லத் 
தில் வழங்கியிருத்தல் வேண்டுமென்பதை இளங்கோளடிகள் 
சிலப்பதிகார வஞ்சிக்காண்டத்தில் கூறியிருக்கும் வள்ளைப் 
பாடல்களால் உணரலாம். அவை வழுமா று : 

₹* தீங்கரும்பு நல்லுலக்கை யாகச் செழுமுத்தம் 

மூங்காஞ்சி நீழல் அவைப்பார் புகார்மகளீர் 

ஆழிக் கொடி.த்திண்டேர்ச் செம்பியன் வம்பலர்தார்ப் 

பாதித் தடவரைத்கோட் பாடலே பாடல் 

பாவைமார் ஆரிக்கும் பாடலே பாடல்,
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பாடல்சால் முத்தம் பவழ வுலக்கையால் 

மாட மதுரை மகளிர் குறுவரே 

வானவர்கோன் ஆரம் வயங்கியதோட் ,பஞ்சவன்றன் 

மீனக் கொடிபாடும் பாடலே 'பாடல் 

வேப்பத்தார் நெஞ்சுவக்கும் பாடலே பாடல். 

சந்துரற் பெய்து தகைசால் அணிமுத்தம் , 
“வஞ்சி மகளிர் குறுவரே வான்கோட்டாற் 
'கடந்தடுதார்ச் சேரன் கடம்பெறித்த வரீர்த்தை 

படர்ந்த நிலம் போர்த்த பாடலே பாடல் 

பனந்தோ டுளங்கவரும் பாடலே பாட்,” 

கொடிபாடித் தேர்பாடி'” என்ற *இப்பாடவில் 

“பாடி? என்ற சொல் பலமுறை வந்து பாடலைச் சுவைப் 

படுத்துகின்றது. இது சொற்பொருட் பின் வருகிலை யணி. 

,*காதார். குழையாட”” என்ற இருவெம்பாவைப் பாடலி. 

லும் இவ்வாறு வருதல் காண்க. 

வெறுங்கூட காவல் 

௩௫. கோட்டெங்கு சூழ்கூடல் கோமானைக் கூடவென 

வேட்டாங்குச் சென்றவென்் னெஞ்சறியாள்--கூட்டே 

குறும்பூழ் பறப்பித்த வேட்டுவன்போல் அன்னை 

வெறுங்கூடு காவல்கொண் டாள். 

(கு-பு.) அன்னாயால் இற்செறிக்கப்பட்ட தலைவி தன் தெஞ் 

சொடு கூறியது, ் 

(இ-ள்.) கெஞ்சமே! தேங்காய்க் குலைகளை மிகுதி 

யாகச் கொண்டிருக்கின்ற தென்னைகள் சூழ்க்திருக்கின்ற 

மதுரை மன்னனாகிய பாண்டியனைக் கூட வென்று விரும்பி 

௮வ்விடத்திற்குச் சென்ற என்னுடைய கெஞ்சின் இயல்பை 

அறியாதவளாகய அன்னை, கூட்டுக்குள்ளே இருந்த காடை 

யைத் தன் சோர்வினாலே பறந்து செல்ல விடுத்துப் பின்பு 

அந்தக் காடை வெளியே: சென்;றதையுங்கூட அறியாமல், 

உள்ளே இருப்பதாக நினைத்துக் கூட்டை எடுத்து வீட்டி 

னுள்ளே வைத்துக் கதவைப் பூட்டிக் காவல் செய்த அறி 
வில்லாத வேட்டுவனைப் போல, என் உடம்பாகிய வெறுங் 

கூட்டையும் வீட்டுக்குள்ளே தள்ளி வைத்துக் கதவை 

அடைத்துப் பூட்டிக் காவல்செய்து கொண்டாளே / எள் 

வளவு அறியாமை? என்கின்றாள்.
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(வி-ம்.) ஒருநாள் பாண்டியன் வீதி வழியாக உலா 

வந்தான் / அப்பொழுது வீட்டினுள்ளே இருந்த ஒரு பெண் 
ஓடிவந்து பார்த்தாள்; உடனே அவள் மனமும் அந்த மன் 
வன் பின்னாலேயே சென்றுவிட்டது; இவ்வாறு இருக்கும் 
பொழுது வீட்டினுள்ளே இருந்து தாய் விரைந்து வந்து 
மதிமயங்கி நின்ற மங்கையை வீட்டுக்குள்ளே தள்ளிக் 
கொண்டுபோய்ச் சேர்த்துக் கதவையும் அடைத்துக் காவ 
௮ம் காக்கத் தொடங்கினாள். : காவலோ கடுங்காவல்; 
வெளியே எட்டிப் பார்ப்பதற்குங்கூட வழியில்லை; யாது 
செய்வாள்? வீட்டினுள்ளே யிருந்துகொண்டுகினைக்கன் றாள்) 
என்ன அறியாமை / இவ்வாறு வீட்டுக்குள்ளே வைத்துக் 
கதவை அடைத்தனளே ; மூதலிலேயே என்னை வெளியே 

விடாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே வைத்துக் காவல் காத்திருந்தால் 
என் மனமும் வெளியே சென்றிராது; எனக்கு இந்தத் துன்ப 
மும் வந்திராது; அறிவில்லாத வேட்டுவன் பார்வைச் காடை 
யைக் கூட்டிலிருந்து பறந்து போகும்படி. வீடுத்துப் பின்பு 
வெறுங்கூட்டை வீட்டுக்குள்ளே வைத்துக் காத்ததுபோல, 
௩ம் அன்னையும், பாண்டியனைக் கூடவென்று வீரும்பி, அவன் 
பின்னாலே சென்ற என் நெஞ்சின் இயல்பு அறியாதவளாய், 
இந்த வெறுங்கூடாகிய உடம்பைக் காக்கத் தொடங்கி வீட் 
டாள் ; எவ்வளவு மடமை / காடை பறந்துபோன பின்பு 
கூடு எங்கே கிடந்தாலென்ன ? காடையிருக்கும்போது காத் 

தல் கலக்தான் ; அதுபோல, கெஞ்சு வெளியே ஓடிப்போய்ப் 
பாண்டியனை யணையச் சென்ற பின்பு இந்த வெறுங் கூட் 
டைக் காத்துப் பயன்பெற முடியுமா? என்ன செய்கை 
இது? என்று தலைவி நினைக்ின்றாள். 

காடை. தீவினை செய்யும் அறிவில்லாத வேட்டுவ 
னுடைய கூட்டிலிருந்து பறந்துபோய் முன்னைத் தொடர் 
புள்ள தன் இனத்துடன் சேர்ந்து ம௫ழச் சென்றதுபோல 
கம் கெஞ்சும் முன்னைப் பிறவியில் தொடர்புள்ள பாண்டிய 
னுடனே சென்று சேர்க்து இன்புறப் போயிற்று, இந்த 
நெஞ்சின் இயல்பைக்கூட ஈம் தாய் அறியவில்லையே ! என்று 
தலைவி நினை க்கின்றாள். 

கோட்டெங்கு சூழ் கூடற் கோமானைக்கூட-தேங்காய்க் 
குலைகளையுடைய தென்னைகள் சூழ்ந்த மதுரை மன்னனைக் 
கூட. தென்னை குழ்ந்த இயற்கை வளமுள்ள சோலையிற்
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பாண்டியனைத் தனியே காணலாம் என்ற நினைவு தலைவிக்கு 
உளதாயிழற் றென்னுங் கருத்துப் புலப்படக் “ கோட்டெங்கு 
சூழ் கூடல் '' என்றார். குறும்பூழ் - காடை. பார்வைக் 
காடை ஒன்றைக் கூட்டினுள் வைத்து வேடர்கள் வளர்த்தல் 
இயல்பு. அந்தக் கூட்டைக் காட்டில் ஓரு பக்கத்தில் 
வைத்து அதைச்சுற்றி வலைக்கண்ணியையாவது, அல்லது 

சிறு தட்டிக் கண்ணியையாவது வைத்துவிட்டு மறைந்து 
கொள்வர். .இந்தக் கூட்டுக் காடை குறுகுறு என்ற ஓலி 
யுடன் தன் இனக் காடைக்குக்: கேட்கும்படி பயிர்ந்து 
அழைக்கும். உடனே மற்றைக் காடைகள் வக்கு கண்ணிக் 
குள்ளே பட்டுவிடும். மற்றைக் காடைகளை எல்லாம் பிடித் 

துப் பயன் படுத்திக்கொண்டு, கூட்டுக் காடையை மட்டும் 
வீட்டில் வைத்து வளர்த்தல் வேடர் இயல்பு. அவ்வாறு 
வீட்டிலிருந்ச கூட்டுக் காடை ஒருநாள் பறந்து சென்றதை 

யறியாமல் வேடன் கூட்டை. வீட்டுக்குள்ளே வைத்துக் காக் 

் கத் தொடங்கனான் ; இச் செய்தியைத்தான் தலைவி உவமை 
யாகக் கூறுகின் முள். 

தலைவியினுடைய ஆற்றாமை, தாயினுடைய அறியாமை, 
அவள் நெஞ்சை வெளிச்செல விடுத்துத் தவிக்கும் நிலை 
முதலிய எலலாம் இப்பாட்டில் அமைந்திருக்கின் றன. 

கைதோழுதேனும் இழக்கோ 

௩௭. களியாளைத் தென்னன் இளங்கோவென் றெள்ளிப் 

பணியாரே தம்பார் இழக்க-- ௮ணியாகங் 

கைதொழுதேனும் இழக்கோ நதறுமாவின் 

கொய்தனிர் அன்ன நிறம். ் 

(கு - பு.) பாண்டியனைக் கண்டு காதல்கொண்டு பசலை மூத்த 

நங்கை தன் தெஞ்சொடு சொல்லியது, 

(இ-ள். நெஞ்சமே/ மதமுங் கதமுஞ் சிறந்த யானைப் 
படைககா மிகுதியாக வைத்திருக்கின்றவன் என்றுகூட 

நினையாமல் இந்தப் பாண்டியன் சிறுவன்தானே! என்று 
நினைத்து இகழ்ந்து அவனை வணங்காத மன்னர் இருக்கின் 
றருர்களே! அவர்கள் தமமுூடைய நிலம் முழுவதையும் இழக்க 
வேண்டியது முறைதான். ஆனால் அவன் உலாவரும்பொழு.து 

அவனுடைய அ௮ரதிய மார்பினைக்கண்டு கைகுவிற்து வணங்
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‘ 

கி கானும், கையினால் எளிதாகக் கொய்யும்படியான ௮வ் 
வளவு மென்மையான மாந்தளிரைப்போன்ற என் உடம்பி 

லுள்ள சிறத்தை இழக்கப் பெறுவேனோ? இது முழை 
யரகுமா? என்கின்றாள். 

(வீ. ம்.) சில காலங்களில் பளீரென்று அரசர்களுக் 
குள் மனமாற்றம் உண்டாகும்; உடனே போர் செய்யத் 
தொடங்குவார்கள். தம் அரசன் போருக்கு வேற்று நாட் 
டுக்குப் போயிருக்கும்பொழுது, குடிகள் அவன் போரில் 
வெற்றி பெற்றுக்கொண்டு வரவேண்டுமென்று வாழ்த்திக் 
கொண்டே இருப்பார்கள் ; அரசனும் வெற்றியுடன் திரும்பு 
வான்; இவ்வாறு தன்னை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்த 
மக்கள் தன்னை க்கண்டு மகிழவேண்டுமென்று நினைத்து களர் 
வலம் வருவான் ; இது பமைய கால வழக்கம். 

ஓரு மூறை பாண்டியருள் இளங்கோ ஒருவன் முடி 
புன்ந்துகொண்டு அரியணை யேறி அரசாளத்தொடங்கினான்; 

அவனுடைய முன்னோர் காலத்தில் அடங்கி, ஒழுகிய. சிற்றர 
சர்கள் பார்த்தார்கள். இவன் சிறுவன்தானே? என்று 
நினைத்துக் இமை செலுத்தாமலும், வநது வணங்காம்லும் 

இருந்தனர். உடனே பாண்டியன் சிற்றங்கொண்டு பெரிய 
மதயானைப் படைகளுடன் புறப்பட்டான். பகையரசர்களை 
யெல்லாம் ஓடஓட அடித்து விரட்டி அவர்கள்தம் நிலங்களை 
யெல்லாம் கைப்பற்றிக் கொண்டு வந்தான் ; தன் வெற்றிச் 
செய்தியைக் கேட்ட மக்கள் தன்னைப் பார்த்தும் மழ 
வேண்டு மென்று உடனே ஊர்வலம் வருகின்றான். 

ஒரு பருவமங்கை ; அவளுடைய உடம்பு மாந்தளிரைப் 
போன்று பளபளப்பாக் இருக்கின்றது, அழகும் வாய்க்கப் 
பெற்றவள்தான் : வீட்டினுள்ளிருந்து ஓட்டமாக ஓடிவந்து 
பாரக்கின்றாள்?) மாற்றாரை யெல்லாம் மனங்கலங்இ ஒடும் 
படி செய்த மன்னவக் கண்டு கைகுவித்து வணங்கினாள் ; 
அவனும் அந்த வீதியைக் கடந்து சென்றான். உடனே வீட் 
டுக்குள் வந்தாள் ; ஒரேயடியாகப் பாண்டியனை நினைந்து 
நினைந்து நெகிழ்ந்து உருகினாள் ; மாந்தளிர் நிறமெல்லாம் 
எங்கேயோ போயிற்று; உடம்பெல்லாம் பசலை பூத்தது 
முகத்தில் குறுமறுக்கள் களம்பின ; இந்த நிலையில் மெது 

வாக எழுந்து பக்கதீதில் இருக்கன் ற கண்ணாடியைப் பார்த் 
தாள்? அப்பொழுதுதான் . தன் உடம்பின் நிறம், அழகு
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இவற்றையெல்லாம் பாண்டியன் சவர்ந்துகொண்டு போயி 

னான் என்பது தெரியவந்தது. தன் நெஞ்சொடு சொல்லிக் 

கொள்கின்றாள்; களிமயக்கமுள்ள யானை ப்படையுடையவன் 

என்றுகூட நினையாமல் இகழ்க்தார்களே. அந்தப் பகை 

யரசர் தம்பார் முழுவதையும் இழந்தார்களென்றால் அதனால் 

குற்றமில்லை; அவர்கள் இவனை வணங்கவில்லை அந்தக் 

குற்றத்திற்கு அது பொருந்தும். நான் நன்றுகீக் கைகுவித்து 

வணங்கினேனே !/ நானுமா இந்த அழகு, கிறம் இவற்றை 

யெல்லாம் இழக்கவேண்டும்? இவற்றை அவன் கவர்ந்தது 

அவ்வளவு முறையான செயலல்லவே/ என்று தீலைவி நினைக் 

Ban oper. பககையரசர்களுடைய நிலம் எவ்வளவு கோடி 

பெறுமதியானதோ அவ்வளவு பெறுமதியுடையதல்லவா7 

என்னுடைய மாமை.கிறம். அந்த நிலத்தை இழந்து அவர் 

கள் தவிக்கும் நிலையா எனக்கும் வரவேண்டும்? என்று 

நினைக்கின்றாள் தலைவி. 

தலைவியின் ஏக்கம், மயக்கம் இவையெல்லாம் பாட்டில் 

அமைந்திருக்கின் றன. : 

அணியாகம் - அழகிய மார்பு. களியான - மதக்களிப் 

புள்ள யானை, நறுமா - நல்ல மணம் உள்ள மாமரம், 

கொய்தளிர் - கொய்யும் தன்மையுள்ள மாந்தளிர். , 

எவ்வாறோ : 

௩௭. கனவை நனவென் ஹெதிர்விழிக்கும் காணும் 

தனவில் எதிர்விழிக்க தாணும்--புனமிழாய் 

OF OW Te ணிவையானால் எவ்வாறோ .மாமாறன் 

தன்க ணருள்பெறுமா தான், 

(கு - பு.) தவி தோழி கேட்பம் சொல்லியது. 

(இ-ள். sow அணிகலன் களெல்லாம் அணிநத. 

தோழியே! என் கண்கள், பாண்டியனை நேரிறகாணச் 

செவ்வி வாய்த்த போது அவனை Cora விழிப்பதற்கு 
நாணுகின்றன. சனவிற் பாண்டியன் தோன்றும்போது 

கனவென்று கினையாால் அவனை எதிரே கோக்க விழிக்கன் 
றன. என்: கண்களே எனக்குப் பகையாகத் தாறுமாமுன 

செயல்களை யெல்லாம் செய்யத்தொடங்கினால், பெருமை
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பொருந்திய மாறனிடம் யான் அருள் பெறுமாறுதான் எந்த 
வழியாலோ7 என்கின்றாள். 

(வி-ம்.) பாண்டியன் வீதிவழியாக உலா வருகின்றான் ; 
அவனிடத்தில் காதல்கொண்ட நங்கை யொருத்தி “எப் 
பொழுது ௩ம் கருத்தை அவனிடம் கண்ணாம் குறிப்பாக 

உணர்த்துவேரீம் '' என்று நினைத்துக்கொண்டே இருந்தாள் ; 
உடனே எழுத்து வந்து பாண்டியனைப் பார்க்கப் போகின்ற 
கேரத்தில் நாணம் வந்து குறுக்கிட்டதனால் தலையைக் 

கவிழ்ந்து கொண்டாள்: அதற்குள் பாண்டியனும் அந்த 
வீதியைக் கடந்து போயினன். பின்பு நிமிர்ந்து பார்க்கும் 
போது அவனைக் காணவில்லை / அதனால் அவள் மனம் வருந் 
தித் தன் கண்களையும் நாணத்தையும் நொந்துகொண்டு வீட் 
டுக்குள் வரது கவலையுடன் படுக்கையிற்போய்ச் சாய்க்தாள். 
ஓர் இரவுப்பொழுது ஓர் ஊழிக் காலமாகத் தோன்றுறெது, 
உழக்கமும் வரவில்லை ; இப்படிக் கழிக்கன்றபொழுது றிது 
உறக்கம் வக்து கண்ணைமெல்ல மூடிற்று ; உடனே பாண்டி 
பயனும் கனவில் வந்து தோன்ற, ௩னவிலேதான் வர்இருக் 
கின்றானென்று நினைத்து அவளுடைய கண்கள் பலவகைக் 
குறிப்புகளை உணர்த்தின. தலைவியும் குற்றமில்லை, ஈம்கண் 

கள் கடமையைத் தவரறுது செய்து முடித்தன; பாண்டி௰ 
னிடத்தில் ஈம் கருத்தை உணர்த்துனோம் ; இணி ஈம் செயல் 
மிறைவேறும் என்று நினைக்கின்றபொழுது பளீரென்று 
தூக்கம் கலைந்துபோயிற்று; உடனே அவள், ஐயையோ 

கனவல்லவா கண்டிருக்கின்றோம் £ இந்தப் பாழான கண்கள் 
அவன் நேரே தோன்றும்போது, காணிப் பின்வாங்கின,; கன - 
வில் பலவரறுக விழித்தன ; விழித்தும் பயனில்லையே என்று 
விடியுமளவும் ஏங்கிக்கொண்டிருக்கின்றாள் ; இரவும் ஒரு 
ஊழிக்காலம்போல நீங்கியபின் ; அவளுடைய உயிர்த்தோழி 
வருகின்றாள் : என்ன செய்தி? நேற்றுப் பாண்டியன் ஊர் 
வலம் வரும்பொழுது பார்த்தாயா £? உன்னுடைய குறிப்பை 
உணர்ததினையா ? என்றெல்லாம் கேட்கின்றாள்; உடனே 
தலைவி சொல்கின்றாள்; என்ன பார்வை ? இந்தக் கண்ணைக் 
கொண்டு ; அவன் வந்தவுடனே காணிக்கொண்டு கவிழ்ந்து 
விடுன்றன ; இரவு கனவைமட்டும் உண்மையாக நினைத் 
அதுக் கொண்டு வீழிவிழியென்று விமிக்கன்றன/) என்ன 

செய்யலாம் £? என் கண்களே இவ்வாறு எனக்குத் தாறு



பாண்டியன் கைக்கிளை 61: 

மாருக நடந்தால் இனி அவன் கண் அருள் பெறுவது 

எப்படி ? என்கின்றாள். 

மாமாறன் தன் கண் - பெருமை பொருக்திய பாண்டிய 

னிடத்து. பாண்டியனுடைய கண்ணினிடத்து அருள்பெறு 

வது எவ்வாறு? என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்; தோழி 

தலைவியினிடம் உன் கண்கள் அவனைச் சிறிது பார்த்துங் 

குறிப்பை உணர்த்தவில்லை என்கின்றாய், அவனாவது உன்னை 
கோக்க ஏதாவது குறிப்பு உணர்த்தினானா £2 என்று கேட்க, 

அதற்முத் தலைவி * ஆமாம் என் கண்களே இவ்வாருனால்: 

அவன் கண்கள் இரங்கவா செய்யும் 2? அவைகள் அவ்வாறு 

ஒன்றும் குறிப்பிடவில்லை; இந்தக் கண்கள் ஏதரீவது குறிப் 
பித்தாலல்லவா அந்தக் கண்களின் அருட் குறிப்பைப் பெற 
லாம்? இவற்றினிடமே அருள் இல்லையே, அங்கே ஏது 
என்றதாகக் கொள்க. 

இவ்வாருகத் தலைவி தன்னுடைய மகாணத்தைக்கூடத் 
தன் கண்களிலேற்றிக் கூறுகின்றாள் ; அவளுக்கு அவ்வளவு 
மயக்கம். புனையிழாய் - ௮ணிர்த அணிகலன்களையுடைய 
தோ பதியே. 

என் கண், தன் கண் என்ற முரண்தொடை செய்யுளின் 
இனிமையை மிகுதிப் படுத்துகின்றது. ஒன்றற்கு ஒன்று 

மாறுபட்ட சொற்கள் பாடலில் அமையின் அது முரண் 

தொடை எனப்படும்.. 

கைதிறந்து காட்டேன் 

௩௮. த௲ாயவிழும் பூங்கோதைத் தாயரே! ஆவி [போம் 

களையினுமென் கைதிறதந்து காட்டேன்--வசகெொடு 

வன்கண்ணன் வாண்மாறன் மால்யான தன்னுடன் 

தென்கண் புகுத்தா னிரா. (வந். 

(கு. ப.) தலைவி செவிவித்தாய்களிடம் சொல்லியது. 

(இ-ள்.) அரும்புக் கட்டு அ௮விழ்கின்ற பூமாலையை 
எனக்குச் சூட்ட வந்திருக்கின்ற தாய்மார்களே ! என் வளையல் 

களைத் இருடிக்கொண்டு போகின்ற அஞ்சாதவனும் வாளர 
யுதத்தையுடையவனுமாகிய பாண்டியன் இரவு தன்னுடைய. 

பெரிய மதயானையுடனே வந்து என் கண்ணுக்குள்ளே 

புகுந்துவிட்டான் ; கண்ணைத்திறர்தால் ஓடிவிடுவான் ; ஆத
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லால் என் உயிரைக் களைந்தாலுங்கூட இறக்து காட்டமாட் 
டேன் ; என்கின்றாள். 

(வீ-ம்.) ஒரு ஈங்கை பாண்டியன் வீதுவழியாக உலா 
வரும் பொழுது பார்த்தாள் / அன்றுமுதல் அவணிடதில் 

மிகக காதல் கொண்டாள்; தோள்களெல்லாம் மெலியும் 

படியாக உருஇனாள் ; இரந்த நிலையிலுங்கூட மாறனை மறக் 
கவேயில்லை ; மாலைப் பொழுதில் தோட்டத்துற் போய 

உலரவுஇன்றாள் ; இன்னும் தன் மெலிவு அதிகமாகின்றது 7 
தன்னுடைய கை வளையல்கள் சுழன்று கீழே விழுந்து 
தொலைந்தன ; அதையுங்கூடக் கருதாமல் வீட்டுக்குச் சென்று 

இரவு உண்வுகூட ஒழுங்காக உண்ணாமற் படுத்துக்கொள் 
டாள்; உறக்கம் வரவேயில்லை ; நெடுநேரங் கழித்துச் 

சிறிது உறக்கம் வர உடனே பாண்டியனுங் கனவில்தோன்றி 

அவளுடைய கையைப் பிடித்து மெதுவாக வளையல்களை 
யெல்லாம் கழற்றிக்கொண்டு போய் மறைந்தான் ; உடனே 
:வி.நித்தக்கொண்டு கையைத் தடவிப் பார்த்தாள் ; வரரையல் 
களைக் கரணவில்லை ; உண்மையாகவே பாண்டியன் வந்து 

. வளையல்கவை த் திருடிக்கொண்டு சென்றானென்றே நினைத் 
துக்கொண்டாள் ; மூதல் நாள் தோட்டத்தில் வளையல்கள் 
கழன்று விழுந்தது அவளுக்குத் தெரியாதல்லவா 2 பொழு 

தும் விடிந்தது; அவளை வளர்த்த செவிலித்தாய்கள் வந்து 
நீராட்டி நல்ல பூமாலைகளைச் சூட்டவேண்டுமென்று பார்க் 

கின்றார்கள் ; தலைவியோ அவாகளைப் பார்த்துத் தன் குறை 

யினைச் சொல்வாளாஇத் : தாய்மாரே / இரவு அந்தப் பாண் 
டியன் வந்து என் கைவ௯களைக் கழற்றிக்கொண்டு சென் 

முன் '” என்று சொல்லி வெறுங்கையைக் காட்ட அவர்களும் 
இவள் எதனாலோ மயங்கி இவ்வாறு சொல்கின்றாள் என்று 
கருதிக்கொண்டு ஒப்பனை செய்து தேர்தல் சொல்லிச் சென் 
Gras. பின்பு, அன்றைக்கு இரவு பாண்டியன் af Farts 

யாகப் பெரிய மதயானை மேல் ஏறி ஒருவாளும் கையிற் 

பிடித்துக்கொண்டு அஞ்சாத பெருமிதத் தோற்றத்துடன் 
உலாவந்தான். அந்த உலாக்காட்சியைத் தலைவீ வந்து பார்த் 

தாள் ; பின்பு அவள் சென்று துயிலும்பேரது பாண்டியன் 

பெரிய மதயானைமேல் ஏறிக் கையில் வாளும் பிடித்துக் 
கொண்டு பெருமிதத்துடன் .வந்து தன் கண்ணுக்குள் 

நுழைக்ததாகக் கனவுகண்டு அதனை ஈனவென்று கருதி, ஏ 
கண்வழி நுழையுங் கள்வா 1! அன்று வளையல்களைத் திருடிக்
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கொண்டு ஓடிச்சென்றனையே/ இன்றைக்கும் ஓடலாமென்று 
நினையாதே?) உன் வாளுக்கெல்லாம் அஞ்சேன்? உன் 
னுடையயானையையும் விடேன் , என்று சொல்லிக் சண்ணைச் 

சிச்கென்று கையினாம் பொத்திச்கொண்டாள் 7 பொழுதும் 
விடிந்தது / மூதல் காளைப்போல செவிலியர்கள். வந்து நங் 
காய் / இந்தப் பூமாலையை அணிற்துகொள் 7 ஏன் முகத்தை 
மூடிக்கொண்டு இருக்கின்றாய்? என்று கேட்க அதற்குத் 
தலைவி, தாய்மாரே/ அன்று என் வுளையல்களைத் திருடிக் 

கொண்டு ஐடிய கள்வன் இரவு பெரிய யானையுடனே வந்து 

என் கண்ணுக்குள்ளே புகுந்தான் ) ஆதலால், என் ஆவியைக் 
களைந்தாலுங்கூட யான் கையைத்திறவேன் என்று சொல் 
கின்றாள்; காதல் மயக்கம் மிகுந்த நிலையில் கனவுகூட 
அவளுக்கு உண்மையாய்த் தோன்றுகின்றது. அதனால் 

இவ்வாறெல்லாம் சொல்கின்றாள் / மயக்கமான உணர்ச்சி 
பாடலில் நிறைக்திருக்கின் றது. தளையவிழும் பூங்கோதையை 
AONE தாயர் என்று உரைப்பினும் அமையும். 

““வன்கண்ணன் வாண்மாறன் மால்யானை தன்னுடன் 
வந்து” என்பதில் மாறனுடைய பெருமிதந் தோன்றுகன் 
DBs “வன்கண்ணன் என் கண்ணுக்குள் புகுந்துவிட்டான் 

என்பது இனிமையாக அ௮அமைந்திருக்கன்றது. 

பாட்டில் மாறனுடைய பெருமிதமும் கள்வனைப் பிடித்த. 
நங்கையின் பெருமிதமும் மயக்கமும் கலந்து விம்மிச் 
சுவையை மிகுதிப்படுத்துகின் றன. 

இப்பாடலைத் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிச் சொல்லி 
அதன் Sr GS) GU GO) Lt யுணாக. 

மால்யானை - பெரிய மதயானை. இரா - இரவு.. தளைய 

விழும் பூங்கோதை - அரும்புக் கட்டு அவிழ்ர்த பூக்களாற 

கட்டிய மாலை. வன் கண்ணன் - அஞ்சாதவன். மாறன் - 
பாண்டியன். ஆவி- உயிர். வளை கொடுபோம் - Gus Com ts Go 
இருடிக்கொண்டுபேசகற. 

௩ல்வினை யோன்றில்லேன் ் 
௩௯. ஓராற்றான் ஏன்சண் இமைபொருந்த அந்நிலையே 

கூரார்வேல் மாறன் என் கைப்பற்ற. வாரா 
கனவென் றெழுந்திருத்தேன் நல்வினை யொன் றில் 

கனவும் இழந்திருந்த வாறு... [Gov aie
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(கு - பு.) தலைவி தோழுியினிடம் சொல்லியது. 

(இ-ள்.) தோழி! இரவு நெடுநேரம் வரை தூச்கமே 
வரவில்லை; பின்பு ஐருவழ்யால் என் கண் இமை சிறிது 
பொருந்த, அவ்வளவில் கூரிய வேற்படையையுடைய 
பாண்டியன் வரது என் கையைப் பழ்ற, உடனே அதைக் 
கனவென்று நினையாமல் உண்மையாகவே நனவிலேதான் 
பாண்டியன் வந்து கையைப் பிடிக்கின்றா னென்று கினைத்து 
எழுந்திருந்தேன் , அவனைக் கனவிற்கூட அணையும் நல்வினை 
யில்லாத யான், அந்தக் கனவையும் இழந்து ஏமாந்து 
இகைத்து , இருந்த இர்த மூறை எந்தத் தீவினையினா 
லாயிற்றோ? என்கின்றுள். 

(வி-ம்.) ஒரு ஈங்கை வழுதியினிடம் விருப்பம் வைத் 
இருந்தாள்? அதனால் இரவு நெடுநேரம் தூக்கம் வராமல் 
அங்குமிங்கும் புரளுகின்றாள் , இப்படிச் சிறிது நேரம 
கழிம்த பின்பு, ஒருவகையாகச் சிறிது தூக்கம வந்து கண் 

ணிமையைச் சிறிது மூடிற்று; உடனே பாண்டியன் வந்து 
கனவில் தோன்றி மெள்ள மெள்ள வந்து கையைப் பிடிக்க 
உடனே தலைவி அதனை உண்மையாக பினைத்து எழுத்து 
பார்த்துப் பாண்டியனைக் காணாமல் ஜயையோ/ கன 
வல்லவா கண்டிருக்கின்றோம்; ஈனவென்று நினைத்ததனால் : 

டகனவையுங்கூட இழந்துவிட்டோமே; அவனைக் கூடுவதற்குத் 
தான் நல்வினை செய்இலேன். இந்தச சனவையும் இழப்ப 
sae என்ன தஇிவினை செய்தேன் 7 என்று நினைத்து ஏங்கு 
இன்றாள். இவ்வாறு விடியுமளவும் ஏங்கக்கொண்டே 
இருக்கின்றாள் ; விடி ஈக உடனே உயிர்த் தோழி வந்து ஏன் 
இவ்வாறு தளர்ந்து இருககின்றாய் ? உள்ளதைச் சொல் 2 
என்னிடம் சொல்லக்கூடாதா? என்றிவ்வாறெல்லாம் 
"கேட்க, உடனே தலைவி சொல்கின்றாள் : “தோழீ / இரவு 
முழுவதும் தூக்கமே வரவில்லை; எப்படியோ ஒருவழியாகச் 
சிறுது தூக்கம் வந்தது; உடனே கனவில் பாண்டியன் 

வந்து என் கையைப் பிடித்தான்? நான் Hor MC செய்யாம 
லாவது இருந்தேனா? இருந்தால் ஒரு துன்பமும் வராதே. 
நான் அவன் உண்மையாகவே வந்து பிடிக்கின்றான் என்று 
நினைதது எழுந்தேன்? அவனைக் காணோம்; கனவையும் 
இழந்துவிட்டேன் ; நல்வினை செய்யாத யான் என்ன 
தீவினை செய்தேனோ? இப்படி யெல்லாம் துன்பப்படுகின்
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ஜேன்; என்று தன் ஆற்றாமையைத் தோழியினிடம் கூறு, 

கின்றாள். ் : 

: நனவெனப் புல்லுங்காற் காணாளசய்க் கண்டது 

கனவென உணர்ந்துபின் கையற்றுக் கலங்குமே '” 

₹॥ நனவில் வாரச Buel wren dard 

கனவிற் கண்டியான் செய்தது கேளிணி '* 

 கனவினாற் கண்டேன் தோழி காண்டகக் 

கனவின் வந்த கானலஞ் சேர்ப்பன் 
நனவின் வருதலும் உண்டென 

அனைவரை நின்றதென் அரும்பெற லுயிரே '* 

என்பது கலித்தொகை, 

கனவும் இழக்திருந்த வாறு - கனவும் என்பதில் உம்மை 
இழிவு சிறப்பு: நனவின் நிலையை நினைக்கும்போது கனவு 
இழிந்ததாயிருப்பினும் அதனையுங்கூடப் பெறாமல் இழந்து 
விட்டேனே என்று ஏங்குகின்றாள். கல்வினையில்லாத 
எனக்கு நனவிழற் கூட்டம் கிடைக்கவில்லை. அதற்கு ஏற்ற 

நல்வினை முன்னைப்பிறவியிற் செய்திருந்தாலன்றோ இடைக் 
கும்? என்று நகினைக்கின்றுள். கனவும் இழர்திருக்கும்படி 

யாக என்ன திவினை செய்தேனோ? என்று முடித்துக் 
கொள்க. இழந்திருந்த என்பதில் இருந்த என்பது இழந்த 
தோடு அமையாது விடியுமளவும் தாங்காமல் ஏங்கிக் 

கொண்டு இருந்ததைக் குறிப்பிடுகின்றது ; வாரா - என்பது 

செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினை எச்சம்; வந்து என்பது 
பொருள்? “agit Caw மாறன் வாரா என் கைப்பற்ற?” 
என்று கூட்டுக. கூரார்வேல் - கூர்மை பொருந்திய வேள். 
நனவு - விழீப்பு, ஓராற்றால் - ஒரு வகையால். 

திரைவரவும் உரைவரவும் 

௪௦. உகுவாய் நிலத்த துயர்மணல்மேல் ஏறி 
நகுவாய்முத் தீன்றசைந்த சங்கம்--புகுவான் 
திரைவரவு பார்த்திருக்குந் தென்கொாற்கைக் கோமா 
உரைவரவு பார்த்திருக்கும் நெஞ்சு. [er 

(கு - பூ.) பாண்டியனிடம் மனத்தைத் தூதாக விடுத்துக் குறிய 
உத்திலிருக்கின்ற தலைவி மனத்தொடு கூறியது, 

5 ன்
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(இ-ள்.) கடலின் அலைகள்வந்து மோதுகன் றதனாலே 
இடிந்து மணல்கள் கீழ சொரிந்து உதிரும்படியான விளிம் 
/ரினை உடைய, கடற்கரை நிலத்தினது உயர்ந்த மணல் மேட் 
ல், விரைந்து வந்து கரையில் மோதுகின்ற பெரிய அலை 

யின் துணைகொண்டு வந்து ஏறி, ஒளிவிட்டு விளங்குதல் 
வாய்ந்த முத்தை யீன்றுவைத்துச் சிறிது தாரம் போய்த் 
தளர்ச்சியோடு தங்கியிருக்கும் சங்கு, கடலினுள்ளே போவ 
தற்கு மற்றொ௫ு பெரிய அலையின் வருகையை எதிர்பார்த் 
துக்கொண்டிருக்கும்: அதுபோல (வளப்பமான கொஜ்கைப் 
பதியை ஆளுகின்ற பாண்டியனுடைய கட்டக£ச் சொல் 

லின் வரவு எப்பொழுது வரும நாம் போய் அவனிடம் 
தலைவியின் குறையைக் கூறுவோம்” என்று நினைத்துக் 
கொண்டு அவனுடைய அரண்மனை வாசலிலேயே என் 

மனம் காத்துக்கொண்டிருக்கும், என்று தலைவி தனக்குள்ளே 
சொல்லிகச்கொள்கின்றாள். 

(வி-ம். கொற்கை ஓரு கடற்கரைப் பட்டினம்; 
அஃது எப்பொழுதும் பாண்டியருடைய ஆட்டிக்குள்ளேயே 
இருந்தது. முத்துக்குளித்துப் பெரும்பொருள் இரட்டுவ 
தற்கு அது ஏற்ற இடம். அங்கே ஒரு காள் பாண்டியன் 
வருகின்றான்? பார்க்கின்றாள் ஒரு ஈங்கை; அவனுடைய 
பெருமிதத் தோற்றம், மார்பில் ஒளிரும் மணி முத்தாரம் 

் இவையெல்லாம் அவள் உள்ளத்தைக் கவர்ந்தன? அவ 
னிடத்தில் மிக்க காதல் கொண்டாள் ; அவன் அணிந்திருக் 
கும் முத்துக்குசன் கஇடைத்திருக்கும் தன்மை நமத்கு எப் 
"பொழுது கிடைக்குமென்று எண்ணிச்கொண்டே யிருக் 
கின்றாள் / இரந்த எண்ணமும் மிகுதியாக வளர்ந்தது; ஓர் 
அருமையான சோலை கடற்கரையோரமாக இருக்கன் 
றது; இருள்சகான் அங்கே குடிகொண்டிருக்கின்றது7 
வெயில் நழையாச் சோலை அது; தலைவியினுடைய மனம் 
கரதல் ,ேவேட்கையினால் கொகது தலைவியை அழைத்துக் 
கொண்டு அக்தச் சோலைக்கு வாது சேர்ந்தது. தலைவி 

அந்த இடத்தில் தனிமையாக இருந்து கொண்டு இது 
பாண்டியனைக் கூடுவதற்கு ஈல்ல தனித்த குறியிடமல்லவா7 
என்று நினைத்தாள் : அவள் weran ger வேலையைப் 
பார்க்கத் தொடங்கித் தலைவியை கோக்கி மீ இங்கேயே இரு? 
கான் போய்ப் பாண்டியனை அமைத்துக்கொண்டு வருகின்



பாண்டியன் கைக்கிளை 67 

டூறன் என்று கூறி, மன்னன் அரண்மனை வாயிலை நோக்கச் 

சென்றது. நெடுநேரம் போய்ப் பாண்டியனுடைய வாசலிலே 
காத்துக்கொண்டிருக்கின்றது; உள்ளே பாண்டியன் இருக் 
கின்றான்? “வெளியே நிற்பவர்கள் வந்து தங்கள் குறைகளைச் 

சொல்லிக்கொள்ளலாம் '' என்று அரசன் விடை கொடுத்தா 

லன்றி வெளி வாசலில் காத்திருப்பவர்கள் உள்ளே செல்ல 

மூடியாது; அவன் விடையின்றி உள்ளே போனால், மேட்டு 

நிலத்தில் முத்தின்று வைத்திருக்கின்ற சங்கு அலையோடு 
(போகாமல் தானாகக் கடலினுட் போனால் எப்படி மணலில் 
விழுந்து உருண்டு புரண்டு தவிக்குமோ அவ்வாறு தவிக்கவும்,' 

அது எவ்வாறு மறுபடியும் சில அலையால் எத்றுண்டு கரை 

.சருமோ அதுபோல் அரசனுடைய வேலையாளால் தள்ளப் 

பட்டு வெளிச் செல்லவும் நேரிடும்; இதற்காக அர்த மனம் 

பாண்டியனுடைய வாசலில் நெடுநேரம் அவன் உரையை 
.எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது; இங்கே சோலையிலிருக் 

கும் தலைவி கடற்கரையை எட்டிப் பார்த்தாள். ஒரு பெரிய 
அலை ஓஓ வென்று இரைந்துகொண்டு அவள் இருக்கும் 
சோலையைக்கூட விழுங்குவதுபோல வந்தது? வந்து மேட்டு 

நிலத்தில் மோதிவீட்டுப் பின்வாங்கிவிட்டது ; பின்பு பார்க் 

இன்றாள் ; ஒரு பெரிய சங்கு மணல் மேட்டில் கிடக்கின்றது 

அது ஷயிறு உளைந்து நெளிந்து ஒரு முத்தை யீன்று அந்த : 

மணல் மேட்டில் வைத்துவிட்டுப் பின்பு மெதுவாகப் 
பெயர்ந்து ௮ர்த மணல் மேட்டின் விளிம்புக்குச் சென்றது 7 
இறு அலை வந்து மோதுகின்றது கடற்கரை விளிம்பிலிருந்து 

கடலுக்குள் மணல் உதிருகின்றது; இன்னும் ஒரு பெரிய 
அலைவந்தால் அதனோடு நாம் கடலுக்குள்ளே போய்வீடலா 

மென்று கினைத்துச் சங்கு எதிர்பார்த்துக்கொண்டே யிருக் 
இன்றது. இவற்வறயெல்லாம் பார்ர்தாள் தலைவி; நினைக் 
இன்றாள்; மேட்டிலிருக்கின்ற முத்து பாண்டியனுடைய மாச் 
பில் ௮ணியாக விளங்குவதற்கு இருக்கின்றது? காமும் அவ 

னுடைய மார்பில் அணியாக விளங்க இருக்கின்றோம். கடல் 

அலையின் துணைகொண்டு சங்கு இந்த மேட்டில் வந்து ஏறி 
முத்து என்றது. ௩ம் மனமும் ஆசையாகிய கடல் அலையின் 

துணைகொண்டு இங்கே வந்து நம்மை இந்த மேட்டில் 

இருக்கச் செய்திருக்கின்றது. அந்தச் சங்கு போய்க் கடற் 
கரையின் விளிம்பிலிருக்தககொண்டு: இன்னும் ஒரு பெரிய 

அலையை எதிர்பார்க்கின்றது; ஈம் மனமும் பாண்டியனுடைய
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அரண்மனை வாசலிர் போய் நின்றுகொண்டு அரசனுடைய 

உரை வரவை எதிர்பார்க்கிறது. இர்தச் சங்கு எவ்வாறு 
அலையின் வரவை எதிர்பாரத்துக்கொண்டு தளர்ந்திருக்கின். 

தோ அப்படித்தானே ஈம் மனமும் பாண்டியனுடைய 
வாசலில் ஏங்கக்கொண்டு தளர்ந்து அவனுடைய உரை 

வரவை எதிர்பார்த்துக்கொண் டிருக்கும் என்று நினை கன் 
ருள்) அவளுடைய உள்ளமாகிய உலகத்தில் புலவர் புகுந்து 
“பெண்களின் பானத்தை அறியமுடியாது '” என்பவர் உரை 
யையும் பொய்யாக்க அவள் நினைவைப் பாட்டில் அமைத்து 
உயிர் கொடுத்து '* என்மென்றும் உலகத்தில் மிலைத் திருந்து 
பாடலின் சுவையுணர்வார்க்கு இன்பம் கொடு '' என்றுகட் 
டளையிட்டு ஈம்மிடதீதில் தந்தருளினர். 

2 புகுவான், ட 

இரைவரவு பார்த்திருக்குத் தென்கொற்கைக் கோமான் 
உரைவரவு பார்த்திருக்கும் தெெஞ்ச !? 

என்ற பகுதி பாடப்பாட மனத்தைக் கனியச் செய்கன் ற.து.. 

அகுவாய் - மணல் உதிருகின்ற கடற்கரை விளிம்பு. 
நகுவாய் முத்து - ஈகுதல் (ஒளிவிட்டு விளங்குதல்) வாய்ந்த 
முத்து. புகுவான் - கடலினுள்ளே புகும் பொருட்டு. 
திரை - அலை. திரைந்து இரைந்து வருவதால் திரையெனப். 
பெயர் பெற்றது. 

பாண்டியன் இப்பொழுது வந்தால் ஈம்மையும், இர்த 
மூத்தையும் பெறுவானே) வரவில்லையே; என்று தலைவி: 
நினை க்கின்றாள். 

மாறடுபோர் மன்னர் 

௪௬, மாறடுபோர் மன்னர் மதிக்குடையுஞ் செங்கோலுங் 

 கூறிடுவாய் நீயோ ! குளிர்வாடாய் /--சோறடுவார் 

ஆரத்தால் தீருட்டும் அம்பொதியிற் கோமாற்கென் 

வாரத்தால் தோற்றேன் வளை. 

(கு --பூ.) தலைவி குளிர்வாடையை நதட்பாக்கிப் பாண்டியனிடம் 
தாதுவிட்டது. ' 

(இ-ள், நீயா/.நான் வேறு யாரோ வென்றல்லவ௪ 
கினைத்தேன் : குளிர்ந்த வாடையே / நீ தெற்கே போன்று.
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பல்லவா? அங்கே சோறு பொங்குகின்றவர்கள் சந்தனக் 
கட்டைகளாலே தீ மூட்டுவார்களே அந்த அழகிய பொதிய 
மலைத் தலைவனாகிய பாண்டியனிடம் யான் வைத்த அன்பி 
னாலே என் வளையலைத் தோற்றேன். **பகைவர்களைக் 
கொல்லுகின்ற போர்வலியுள்ள அரசர்களுடைய திங்கள் 

போன்ற வெண் கொற்றக் குடையின் தகுதிக்கும், செங் 

கோல் முறைமைக்கும் அன்பு செலுத்தும் ஓரு பெண்ணை 

வருந்த விடுவது தகுமா?”' என்று சொல்லிவிடு; என்கின் 
Gor. 

(வி-ம். வாடைக்காலத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் 
மலைவளம் பார்க்கவேண்டும் என்று நினைத்துப் பலர் தம் 
குடும்பத்துடனே சென்று மலை வள்த்தையும், இயற்கை 
ய்ழகையுங். கண்டு மடூழ்நீது பின்பு சோறு பொங்கத் 
தொடங்கிக் . காய்ந்த சந்தனச் சுள்ளிகளைப் பொறுக்கிக் 
கொண்டு வந்து அடுப்பில் வைத்துத் தீ மூட்டினார்கள். அத 

னால் எங்கும் சந்தன ஈநறுமணங் கமழ்ந்தது? இவ்வாறு, 
நறுமணத்துடனே சோறு பொங்கி உண்டு உலவும்பொழுது 

பாண்டியனும் அங்கே வருகின்றமுன் ; கன் கூட்டத்துடனே 
வந்து மலையில் தனக்கென்று அமைத்திருக்கும் இடத் 
திற்குப் போகின்றுன் ; ஓரு நங்கை பார்க்கின்றாள்; ஆ / 

இந்த மலைக்கு இவன்தானே தலைவன் : எவ்வளவு அழகு 

உடையவனாக இருக்கின்றான்! என்று நினைத்தாள்; அவனைக் 
கண்டதும் இவளுடைய உள்ளம் தி£ரென்று கலங்கியது. 
அவன் தேரற்றம் மின்னல் தோன்றி மறைந்ததுபோல 

இருச்சது? அவனுடைய மார்பு, அணிகள் இவைகளை மறக்க 
முடியவில்லை: காதல் வளரத் தொடங்கியது. உணவும் 

ஏற்கவில்லை? வாடையோ எலும்பைத் துளக்கன்றது 7 

பாரத்தாள்? சர்தனச் கட்டை வைத்துத் தீமூட்டி யிருக்கின்ற 

இடத்திற்போய் இருந்துகொண்டு குளிர்காய்ர்து வாடை 
யைப் போக்கினாள் ; பின்பு எல்லோரும் வீட்டுக்குச் சென் 

றூர்கள், காதல் வளர வளர அவள் உடம்பு உருகி மெலிந்தது. 

இச் நிலையில் ௮வள் பின்வாசல் தோட்டத்திற் போய் உலா 
வும்பொழுது மனம் வேறு ஏதோ ஓர் உலூல் இயங்இக் 
கொண்டு இருந்தது. கைவளையல்கள் கழன்று விழுந்து 
தொலைந்தன ; அதையுங்கூட அறியாமற் போய்ப் படுத்துக் 

மிகாண்டாள்; தூக்கம் நெடுநேரம் வரையில் வரவில்லை ;
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பின்பு சிறிது வந்து எட்டிப் பார்த்தது; பாண்டியனும் கன 
வில் வந்து வளையல்களைக் கமற்றிக்கொண்டு மழைந்தான். 
விழித்தாள்; வளையல்களைக் காணோம்; ஆ / வளையல்களைக் 
கழற்றிக்கொண்டு அல்லவா மறைந்தான்; நான் அன்பு 
வைத்திருந்ததினாலேதானே இவ்வாறு நேர்ந்தது ; என்று 
நினைக்கின்றாள்: முதலில் தூக்கம் வருவது எளிதுதான் ; 
ஆனால் காதல்* கொண்டவர்களுக்கு அவ்வளவு எளிதில் 
வராது; தூக்கம் வந்து கலைந்தாற் பின்பு தூக்கம் வருவது 
மிகவும் அரிது; அவள் மனம் எங்கேயோ உலாவுகின் றது 
குளிர்ந்தவாடைக் காற்று வந்துதுளைக்கின்றது?; அதைக்கூட 
அறியாமல் இருக்கின்றாள்; இன்னும் வாடை அதிகமாக 
மோதுகின்றது; மனம் இந்த உலகத்திற்குச் சிறிது இிரும்பி 
வருகின்றது; என்ன' இது? இவ்வாறு துலைச்ன்றது7 
என்று அறிவு தெளிந்தவடன் பராக்கின்றாள் ; வாடைக் 
காற்று) உடனே வாடையை நட்பாக்குகின்றாள் ) கல்ல 
தூது கிடைத்தது என்று வரவேற்கின்றாள்; ஓஒ! நீயா £' 
நான் யாரோ வென்றல்லவா நினைத்தேன்; வா; என்ன 
குளிர்ச்சி) குளிர்வாடாய்/ தென்மலைக்குப் போகின்று 
யல்லவா 2? சோறு சமைக்கின்றவர்கள் சகதனக் கட்டையி 
னால் தீ மூட்டுவார்களே அந்தப் பொதியமலைத் தலைவனிடம் 
வைத்த அன்பினால் வளையலைத் தோற்றேன். ம போய்ச் 

சொல்; என்ன இது £? உங்களுடைய வலிமையைப் பகைவ 
ரிடத்திலேதான்.. காட்டவேண்டும்; அன்புகொண்ட ஒரு 
பெண்ணினிடம் காட்டலாமா 2 உங்களுடைய குடையின் 
தண்மைக்கும், செங்கோலின் செம்மைக்கும் இது தகுமா? 
என்று சொல்லிவிடுவாய் வாடையே; மறந்துவிடாதே: 

என்கின்றாள். 

நீயோ / குளிர் வாடாய் ! என்பதில் தலைவியின் மனம் 
வேறு உலகிலிருக்து இரும்பிவந்து, வாடையை உணர்ந்து 

ரீயோ? என்று சொல்லி வரவேற்று ஈட்பாக்குதலை 
உணர்க. 

வாடை யடித்த உடனே ஆரத்தால் தீ மூட்டின இடத் 
தில் குளிர் காய்ந்தது. தலைவிக்கு நினைவுக்கு வருஇன்றது 7 
மிகவும் இறமையாகப் பேசித் தலைவி வாடையைக் தாதாக 
விடுகின்றாள் ; “* மரக்கண்ணோ மண்ணாள்வார் கண்ணென் 
ஸிரக் கண்டாய்! (முத். என்று ஒருத்தி நெஞ்சுக்குச்
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சொல்லிவிட்டதுபோல ”, * மாறடு போர் மன்னர் மதிக் 

குடையும் செங்கோலும், கூறிடுவாய் '' என்று வாடையி 

னிடம்' சொல்லிவீடுகன்றாள் ; “மண்ணாள்வார் '? “மாறடு 

போர் மன்னர் *' என்று, அரசனிடம் கூறும்போது பன்மைச் 

சொல்லாகச் சொல்லவேண்டுமென்று தலைவி கூறுகின்றாள்7 

| அம்பொதியிற் கோமான் '”' என்று தரன் ஓருமையாகக் 

கூறினாலும், அவன் கேரில் பன்மையாகக்ச கூறவேண்டு 

மென்பது கருத்து. 

மாறடு போர் மன்னர் என்பது பகையைக் கொல்கின்ற 

ஆண்மைக்கு அன்புகொண்ட பெண்ணின் வச்ாயைக் கவர் 

தல் எவ்வளவு முரண்பாடான செயல் ? இது தகாது ) என்ப 

தைக் குறிக்கின்றது. 

மாறு௮அடு - பகையை அழிக்கும்? “மதிக்குடை - இங்கள் 

போன்ற குடை. அடுதல் - அழித்தல். ஆரம் - சந்தனம். 

வாரம் - அன்பு, 

ந௩குவாரை காணி 

௪௨. புகுவார்க் கிடங்கொடா போதுவார்க் கொல்கர 

நகுவாரை நாணி மறையா--இகுகரையின் 

ஏமான் பிணைபோல நின்றதே கூடலார் 

கோமான்பின் சென்றவென் னெஞ்சு. 

(கு-பு.) வழுதியின்பால் மனம் போக்கிய மங்கை, அதன் 

நிலைமையைத் தோழியினிடம் சொல்லியது. 

(இ-ள்.) தோழி/ மதுரையார் மன்னன் பின்னாலே 

தொடர்க்துபோன என் மனம், அவன் அரண்மனை வாசலின் 

இடப் பக்கத்திலே போய் நின்றுகொண்டு, உள்ளே அரி 

யணையில் இருக்கும் பாண்டியனைப் பார்ப்பதற்காக வெளியி 

லிருந்து உள்ளே செல்வோருக்கு இடங்கொடுத்து உள்ளே 

யிருந்து வெளியே வருபவருக்கு வழிவிட்டு விலக, அரசன் 

தனித்திருக்கும் செவ்வி பார்த்துக்கொண்டு வேனில்வேள் 

எய்த அம்பு தன்மேல் பாய்ந்து உள்ளேயே இருப்ப, அந்த 

கோவுடனே தன்னைப் பார்த்து இரங்காமல் சிரிக்கும் 

இயல்பு உள்ளவர்களைக் கண்டு நாணிக் கதவின் ஓரத்தில் 

மறைந்துகொண்டு, தாண்டிச் செல்லக்கூடிய நீர்க்கரையில், 
வேட்டுவனால் எய்யப்பட்ட அம்பு தைத்து உடம்பினுள்ளே
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இருப்ப, அதனால் வருகின்ற கோவையும் பொரறுத்துக் 
கொண்டு, போகின்றவருக்கும் வருஇன்றவருக்கும், இடங் 

கொடுத்துத் தன்னைப் பார்த்துச் சிரிக்கும் இயல்பு உள்ள 

weg . காணி இடப் பக்கத்திலுள்ள புதரில் மறைந்து 
வருந்துகின்ற பெண்மானைப் போல என் மனம் நிற்கன் 
றதே என் செய்வேன் ₹ என்இன்ராள். ் 

(வி-ம். பரண்டியன் உலா வருஇன்றான் ; பார்க்கின் 
முள் ஒரு நங்கை) உடனே காதல் கொள்கின்றாள் ; மன்மத 
னாகிய வேட்ஓவன் அம்பு எய்துகொண்டே யிருக்கின்றான் : 

பாண்டியன் மட்டும் அத்த அம்புக்கு இலக்காகாமல் தன் 
அரண்மனைக்குப் போய்ச் சேர்ந்தான் ; இரந்த நங்கையின் 
மனதீதில் மன்மதனுடைய அம்பு நன்றாகத் தைத்துத் தங்கி 
யது. இனிமேல் இங்கே நின்ரமுல், இந்தத் திய வேடன் 
மன்மதன் நம்மைக் கொன்றுவிடுவான் :; ஓடிவிட வேண்டி 

யது தான் ; என்று அவள் மனம் நினைக்கின்றது. தலைவியும் 
போ; போ; ஓடு; என்று சொல்லிவிட்டாள் ; பாண்டியன் 
பின்னாலேயே போன்றது; அரண்மனை வாசலுக்குப் 
பேரன உடனே அங்கே உள்ள கூட்டத்தின் மிகுதியால் 
உள்ளே போக முடியவில்லை; உடனே இடப் பக்கத்துக் 
கதவுப் பக்கத்தில் ஓன்றிக்கொண்டு நிற்கின்றது; அரசனோ 
உள்ளே இருக்கின்றான் ; பலர் பல காறியங்களைப்பற்றிச் 
சொல்ூஒருர்கள் ; அவற்றிற்கெல்லாம் மறுமொழி சொல் 
கின்றான். மனம் மெதுவாக எட்டிப் பார்க்கின்றது; கூட் 
டம் குறையவில்லை. பாண்டியன் எப்பொழுது தனித்து 
இருப்பான் *7 தலைவியின் நிலைமையைக் கூறுவோம்? என்று 
நினைத்துக்கொண்டு உள்ளே சுரிப்பதும் பழையபடி எட்டிப் 
பார்ப்பதும் தொழிலாக நிற்கின்றது; உள்ளே போகின் த 
வர்களுக்கு ஓரு தடையும் செய்யாமல் இடம் விடுகின்றது? 
உள்ளே யிருந்து வெளியே வருன்ற்வர்களுக்கும் இடம் 
விடுகின்றது, “Ds cera? oI இதைப் பார் அம்பு 
தைத்துச் செருக்கொண்டு இருக்கின்றது; அதனுடனே 
வந்து நிற்கன்றதே”' என்று சொல்லி அதைப் பார்த்துச் 
சிரிக்கும் இயல்பு உள்ளாரைக் கண்டு நாணிக் கதவின் 
பக்கத்தில் போய் மறைகன்றது; இதையெல்லாம் அகக் 
கண்ணாலே கோக்குகின்றாள் தலைவி; மற்றொரு நிகழ்ச்சி 
அவள் நினைவுக்கு வருகின்றது)
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ஒரு பெரிய காடு) அதன் மேற்பகுதியில் வடக்கே 

ஙபிருந்து- தெற்கே கோக்கி ஒரு நீரோடை ஓடுகின்றது 
அந்த நீரோடையில் இறங்கினால் வெள்ளம் ஆளை இழுத்துக் 
கொண்டு போய்விடும்; ஓரே ஓர் இடத்தில் தாண்டிப் 

போகும்படியாக ஓடையின் இருபக்கமும் பாறை கெருக்இக் 
கொண்டு இருக்கின்றது; எல்லோரும் அதைம் தாண்டித் 
தான் மேற்கே போவார்கள். இழக்கே வருகின்றவர்களும் 
அதைத் தாண்டித்தான் வருவார்கள் ; அந்தக் காட்டில் 
மான் முதலிய விலங்கினங்கள் வாழ்கின்றன; 'ஓருகாள் 
வேடர்கள் அந்தக் காட்டின் கிழக்கிலும் வடக்கிலும் தெற் 
அகலும் வந்து சூழ்ந்துகொண்டு விலங்கனங்கஃ&£ாக் கலைத்து 
வேட்டையாடத் தொடங்கினார்கள்? மான்களெல்லாம் 
கலைந்து ஓடுகின்றன ; ஒர் ஆண் மானும் அதனிடம் காதல் 
கொண்டுள்ள பெண் மானும் புதரிலிருந்து எழுந்தன 7 
பார்த்துவிட்டான் வேடன் ; உடனே ஆம்பை எடுத்து 
வில்லில் வைத்துத் தொடுத்து எய்தான் ; குபீரென்று அம்பு 

போய்ப் பெண் மானின் மேலே பாய்ந்து உள்ளே புகுந் 
தீது? ஆண் மான் மேற்கு கோக்க ஓடி அந்தத் தாண்டு 
கரையின் வழியாகத் தாவிப் போய் ஓடைக்கு மேற்கே 
யுள்ள காட்டினுள் மறைந்து கொண்டது; பெண் மானும் 
ஒடி வேடன் கண்ணுக்குத் தப்பித் தாண்டு கரைக்குப் பக் 
கத்தில் வரும்போது காலனைப்போல மேற்கே யிருந்து 
சிலர் வந்து சேர்ந்தார்கள் ; அவர்கள் தாண்டிப் போனபின் 
நாம் போவோம். என்று கினைத்து இந்த மான் அந்தத் 
தாண்டு கரையின் இடப் பக்கத்திலுள்ள புதரில் மறைந்து 
கொண்டது; அவர்கள் தாண்டிக் இழக்கே வந்தபின். 
கிழக்கிலிருந்து மேற்கே போவதழ்முச் லர் வக்தார்கள் 7 

அவர்களும் போயின பின்புதான் போகவேண்டுமென்று 
அினைத்துக்கொண்டு பின்னும் மறைந்து இருக்கின்றது 7 
பின்னும் இரக்சமில்லாத சிலர் வருஇன்றார்கள் ; இவர்கள் 
தம்மைப் பார்த்துச் சிரிக்கும் இயல்பு உள்ளவர்களல்லவா 2. 
என்று நினைத்துக்கொண்டு மான் காணி மறைந்துகொண்டு 

நிற்கின்றது; அம்பு தைத்த வாய்வழி இரத்தம் வடிஇன் 
OZ; கோவும் வளர்கின்றது; அதனுடன் அந்த மான் 
tarp உளைகின்றது/; இந்த நிகழ்ச்சிதான் தலைவிக்கு நினை 

வுக்கு வந்தது? ஆ. இந்த மானைப்போல் அல்லவா நம் 
மூடைய மனமும் கின்று உளைகன்றது; ஈம்முடைய மனத்
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இலும் மன்மதன் எய்த அம்பு தைத்திருக்கின்றது என்று 
நினைக்கின்றான் ; தன் உயாத் தோமி வருகின்றாள் 7 அவ 
னிடம் கூறுகின்றாள்; *தோழி கூடலார் கோமான் பின் 
சென்ற என்னெஞ்சு ஏமான் பிணைபேோச லல்லவா நின்று 
adn Bor ogi’ என்கின்றாள். 

புகுவார்க்கு - அரண்மனைக்கு உள்ளே போன்றவர் 

களுக்கு. இடீங்கொடா - இடங்கொடுத்து. கசொரடா- 
கொடுத்து, இது செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினை எச் 
சம். போதுவார்க்கு - அரண்மனையினுள்ளே யிருந்து 
வெளியே வரபவர்க்கு, ஓல்கா - ஒல்கி, இதுவும் செய்யா 
என்னும் வாய்பாட்டு விளயெச்சம், ஈகுவாரை காணி 

மறையா - தன்னைப் பார்த்துச் எரிக்கும் இயல்பினரைக் 
கண்டு காணிக் கதவின் பக்கத்தில் மறைந்து? மறையா - 
மறைந்து. இதுவும் செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு வினை 
யெச்சம். இந்த எச்சம் மூன்றும் உணாரச்சியை அதிகப் 

யபடுத்துகின் றன. 

-மக்குளைருன் கணா. மானரநடுங்கா வெய்துயிசா 

பூக்கெடுத்து வீரப் புயத்தணையாஈ '” 

என்பதையும் உணர்க. 

இகுகரை - தாண்டிச் செல்லக்கூடிய கரை. 

ஏமான் :--ஏ - அம்பு, வேடனால் எய்யப்பட்ட அம்பு 

ஏவுண்ட மான். பிணை - பெண்மரானைப் பிணை என்பது மரபு. 

்.... ௨ தாமரையோல் வாண்முகத்துத் தையனீர் காணீரோ 

சமரை போந்தன ஈண்டு ”’ 

என்பது இணைமாலை நூற்றைம்பதிலுள்ள முதற்பாட்டின் 
பிற்பகுதி, 

“இன்ன காட்டிலே மான்பேடை ஏவுடனே கடத்து உழையா. 

தின்றது, என்று சகரிலே .வார்த்தையானால், எய்தனன்கை 

உணராதோ ?' 4 

rar g, “SHWE Quer wera” craro Amaru 
மொரழிப்பாட்டின் வியாக்கியானப் பருதி. 

“quoter பிணைபோல நின்றதே........கெஞ்சு '” என் 
பதில் அவலம் நகிறைந்திருக்கின்றது ; தலைவிக்கு அழுகையே 

வந்து விட்டது என்று கூறிவிடலாம். ்



பாண்டியன் கைக்களை த 

தலைவியின் ஏக்கம், இரக்கம், வேணில்வேள் மலர்க்: 

கணையால் ஏவுண்டு கெஞ்சங் கலங்கிய கிலைமை எல்லாம் 
பாடலில் நிறைந்து இருக்கின்றது. 

புகுவார்க்கு இடங்கொடுத்தல், போதுவார்க்கு ஒல்கு 
தல், நகுவாரை காணி மறைதல் ஆகிய செயல்களை மானுக். 

கும் கூட்டிக் கொள்க. அம்பு எய்யப்படுதலை கெஞ்சுக்கும் 
கூட்டிக் கொள்க. ் 

தாண்டுகரைக்கும் பாண்டியனுடைய அரண்மனை வாச- 
லுக்கும் ஓப்புக் கூறப்பட்டிருப்பதையும் அறிக. « 

தலைவியின் மார்பில் மன்மதன் அம்பு தைத்த நிலைமை 
யைக் குறிப்பால் அறியும்படி கூறியிருக்கனற சிறப்பினை 
நன்கு உணர்க. 

தாண்டுகரையின் இடப்பக்கத்திலே ஒரு புதருக்குள்” 
மான் மறைந்ததாகக் கொள்க. 

தலைவியின் மனம், அரண்மனை வாசலின் இடப்பக்கத். 

இல் கதவின் ஓரத்தில் மறைந்ததாகக் கொள்க. இடப் 
பக்கத்தில் மறைதல் இயல்பு. இவையெல்லாம் குறிப்பால் 
ஆரியர் உணர்$த்தியிருக்கின் றார். ் 

மணவா மருண்மாலை 

௪௩. பிணிகிடந் தார்க்குப் பிறந்தநாட் போல 

அணியிழை அஞ்ச வருமால்-- மணியான 

மாறன் வழுதி மணவா மருண்மாஸைச் 

- சீறியோர் வாடை சினந்து... 

(க - 4) வழுதியின்பால் மனம் போக்கிய மங்கை மாலைப்: 

பொழுதில் வாடைக் காற்றால் எத்றுண்டு மெலிந்து தோழியிணீடம் 

சொல்லியது. 

(இ-ள். அழகிய அணிகலன் அணிந்திருக்கின் ற: 
தோழியே! மாறி மாறிக் கணீர்கணி ரென்று ஒலிக்கும் 

படியாக இரண்டு பக்கமும் மணி கட்டித் தொங்கவிட்டி 
Ges அழகிய யானையின்மேல் ஏறிவந்த பாண்டியனுடனே 
கூடாத இந்த மயக்கமான மாலைப்பொழுதில், வடக்கே. 
யிருந்து சினந்து வருகின்ற ஒப்பற்ற வாடைக் காற்று:
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கோய்வாய்ப்பட்டுக் கிடப்பவர்க்கு இயல்பாகச் சினந்து 
வருத்துகின்ற கோய், பிறகந்தகாள் அன்றைக்கு எவ்வாறு 
சிறிச்சிறி வந்து அஞ்சும்படியாகத் துன்புறுத்துமோ அது 
பேசல, றிச் றி வந்து துன்புறுத்துகன்றதே யான் என் 
செய்வேன் 7 என்கின்றாள். 

(வி-ம். ஒரு காள் மாறன் யானையின்மேல் ஏறி 
உலாவருகின்றான் ; இரண்டு பக்கமும் அழகான மணி 
கள் கட்டித் தொங்கவிட்டிருக்கன்றனர் ; ‘wurde வரும் 
பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே ' என்றபடி மணி 
யேசசை கேட்டின்றது; வீட்டினுள்ளிருக்து ஒரு கங்கை வந்து 
எட்டிப் பார்க்கின்றாள்? பாண்டியனுடைய அழகு, யானை, 
மணியின் தோற்றும் இவையெல்லாம் அவள் மனத்தஇற் 
பதிந்தன. காதல் வளர்ச்சிக்கோ எல்லையே இல்லை; காலை 
யில் காதல் அரும்பிப், பசகலெல்லரம் போதாக விரித்து, மாலை 

யில் மலர்ந்து, மணம் வீசுகின்றது. இப்படி அண்பாலுக்கும் 
பெண்பாலுக்கும் காமம் மலர்ந்தவுடன் அந்த நறுமண த்தை 

இருவருங்கூடி. நுகர்ந்தாற் பயனுடையதாகும்; அதற்கு வழி 
யின்றிப் பிரிந்திருக்கும் மாலையில் வாடை நடுக்கக்தை உண் 
டாக்கிவிடும்; இவள் நிலையும் அவ்வாறு ஆயிற்று; மற்ற 
நேரமும் வாடையடிக்கன்ெறது; ஆனால் மாலைப்பொழுதில் 
சீற்றத்துடன் வந்து காற்றுத் தாக்கி மேலும் மேலுஞ் சீறிச் 
சிறி மோதுகின்றது; ஐயையோ / இரந்த வாடை கொன்று 
விடும்போ லிருக்கின்றதே என்று அஞ்சுகின்முள் / கோய் 
வாய்ப்பட்டுக் கடப்பவர்க்குப் பிறந்த காள் வந்த உடனே 
கோய் இன்னும் அதிகமாகச் எறிச் சீறி வருத்தத் தொடங்கி 
விடும்; எல்லோரும் ஐயோ. இந்த காள் முழுதும் எவ் 
arg கழியும் 2 கண்கொண்டு கோக்க முடியவில்லையே / 
என்று வருந்துவார்கள்? கோயாளிக்கு உயிர் எவ்வாறு 
கூட்டிலிருக்குமோ என்று அஞ்சுவார்கள் ; அதுபோல இந்த 
மாலைப் பொழுதில் தலைவியும் வாடையினால் வருர்துகின் 
Ga; அதனைத் தன் உயிர்த்தோழி வநத உடனே கூறு 

-இன்றாள். 

கோயாளிக்கு வந்த பிறந்த காள் துன்பம் போலவே 
தான், மாலைப்பொழுதும் தலைவியை வருத்துகின்றது. தலைவி 
பின் எக்கம், வருத்தம், அவலம் எல்லாம் பாட்டில் ach pig 

இருக்கின் ஐது.



பாண்டியன் கைக்ளே 22. 

காதல் மயக்கத்தினாலே மாறன், வழுதி'” என்று: 
இரண்டு முறை அடுக்குகின்றாள் ) அது ஒரு தனி உணர்ச். 

சியை உண்டாக்குகின்றது. 

இயல்பாக வீசும் வாடை சினந்து வீசுவதாகவும், வந்து. 
மோதுகன்றதைச் றி. மோதுகின்ற தென்றும் கருதி ஓர் 
வாடை சினந்து சீறி வருகின்றது என்கின்றாள். வருமால் : 
ஆல் - அசை, மருள்மாலை - மயக்கமான மாலைப் பொழுது. 

ஒளிதான் மக்களை இயக்குகின்றது ; காலையில் எழுஇன்: 
ரோம்; 249 சூரியனுடைய தூண்டுதலாலேதான் நிகழ்: 
இன்றது; மற்றக் கோள்களும் நம்மை இயக்குகின்றன 
தாய் வயிற்றிலிருந்து பிறந்த உடனே எந்த நாள்மீனின்' 
ஒளி வந்து உடம்பில் தாக்குகின்றதோ அந்த ஓளிதான் 
அவனை வாழ்காளில் இயக்கிக்கொண்டு போன்றது : 
கோய்வாய்ப் பட்டார்க்கு ௮ந்த நாளில் நோய் அதிகமாத: 
௮ம் கொல்லுதலும் இயல்பு?) இது ஒளி நூலின் துணிபு. 
திங்களினுடைய ஒளி உடலில் தாக்கும்போது பிணி குறை 
தலும், அதன் ஒளி குறையக் குறைய நோய் வளர்தலும், 
அமாவாசை யன்றைக்கு கோய் அளவு கடந்து மிகுதலும் 

இதனை உணர்த்தும் ; ஆராயின் ஒளி நூல் இதனை நன்கு 

வலியுறுத்தும். 

புல்லப் பேறுவேனோ ? 

௪௪, மாணார்க் கடந்த மறவெம்போர் மாறனைக் 

காணாக்கா லாயிரமுஞ் சொல்லுவேன் கண்டக்காற் 

ூணாகத் தாவென்று புல்லப் பெறுவேனோ 

தாணோ டுடன்பிறந்த நான். 

(கு - பூ.) பாண்டியனிடம் காதல்கொண்ட மங்கை தெஞ்சொடு' 
சொல்லியது . . 

(இ-ள்.) நெஞ்சமே/ பகைவரெல்லாரையும் நேரே 
நின்றது பொருது கொன்ற கொடிய ஆண்மைப் போரில்: 
வல்லவனாகிய பாண்டியனைக் காணாமல் இருக்கும்பொழுது, 
*: நீ அணிந்துருக்கின்ற வேப்பம்பூமாலையைத் gr” ae pr 
பாண்டியனிடம் கேட்டு வாங்கி அணிந்துகொண்டு, நின்: 

னுடைய தோள்களிலும் எனக்கு உரிமையில்லையா 2? என்று:
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சொல்லிக்கொண்டு, பாண்டியனுடைய திரண்ட தோள் 

களுடன் கூடுவேன் ; அவ்வாறு கூடி முயங்குவேன் ; பின்பு 
. மயங்குவேன் ; மயங்கி நின்று ஊடுவேன் ; அவனை நினைந்து 

உருகுவேன் ; பின்பு தேடுவேன் ; தேடி அவனையே இந்திப் 

பேன்) சிந்தித்து வாடுவேன் ; பின்பு மலர்ச்சியடைவேன் '* 
என்றிவற்றையும், இன்னும் இவைபோன்ற ஆயிரக்கணக் 
கான சொழ்களையும் சொல்லுவேன் ; நேரே கண்ட உடனே 
நாணம் வந்து தடுச்கின்றதே. இத்தகைய நாணத்துட 

னேயே பிறந்த நான்.. பாண்டியனைக் கண்டு எவ்வளவு 
அருமையான ஆபரணங்கள் அணிந்திருக்கின்றாய் 2? எங்கே 

பார்ப்போ*ம் /* என்று சொல்லிக்கொண்டு - பக்கத்திற் 
போய் அந்த மார்பையுந்தான் தந்துவிடு'” என்று சொல் 
வித் தழுவும் பேற்றையும் பெறுவேனோ ? கெஞ்சமே/ 
பெறுதற்கு முடியவில்லையே/ என் செய்வேன் 2 என் 
கின்றாள். ‘ . 

(வி-ம். பாண்டியன் பகைவருடன் போர் செய்யப் 

, போயிருக்கிறான் ; எப்பொழுது வருவான்; போரில் என் 

னென்ன துன்பமெல்லாம் நேரிடுமோ? என்று ஊரிலுள்ள 
வரெல்லாரும் கலங்கிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ; அவனும் 

பகைவயொல்லாரையும் எதிர்த்துப் பொருது வென்ருன்? 
ஊருக்கும் வந்து சேர்ந்தான் ; தன்னைப் பல நாளாகப் பாரா 
மல் வருந்துபவரெல்லாரும் பார்த்து மகிழவேண்டு மென்று 
கருதி வீதிவழி உலா வருகின்றான் ; பார்க்கின்றாள் ஒரு 
நங்கை. அவனுடைய பெருமிதத்' தோற்றம் அவளை 
மயக்கியது. அவன் போர்த் தொழிலிற் செய்த 
ஆண்மைச் செயல்களையும் கேள்வியுற்றிருந்தாள் ; இப் 
பொழுது நேரிலும் பார்த்தாள் ; காதல் கடலாகப் Que 
கிற்று. அலையும் வீசுகின்றது? தனியே இருக்கும்போது 
ஆயிரக் கணக்கான நினைவுகள் நினைப்பாள் 2 எப்படியாவது 
அந்த ஆண்டகையுடன் நேர் நின்று உரையாடியாவது 
விருப்பத்தை முடித்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லிக் 
கொள்வாள் $ ஆனால் அவனை சேரே பார்க்க முடிந்தபோது 
காணி விடுகிறாள் ; பின்பு தனியே இருந்து நினைக்கும்போது, 
இந்த நாணோடு உடன் பிறந்த நான், அவனை நேரே கண்ட 
பொழுது :பூணாகந்தா £ என்று புல்லப் பெறுவேனோ? 

என்று ஏங்குகன்றாள். (இந்த அணிகலன் நின் மார்பைத்



பாண்டியன் கைக்களொ 79 

திழுவிக்கொண்டிருக்கின்றதே, கானும் தழுவிக் கொண்டால் 
சன்ன கெடுதி வந்துவிடும்” என்றெல்லாம் கேட்கலாம் 

என்று நினைத்தவள், பின்பு காணத்தால் தடையுண்டு. ஏங்கு 
Bor op er. 

மாணார் - பகைவர். கடந்த - நேர் கின்று பொருது 
வென்ற. மறம் - வீரம். வெம்போர் - கொடும்போர்: விரும் 
டிய போர் என்றுங் கொள்ளலாம். 

வல்லே புலர்க 

௪௫. புல்லாதார் வல்லே புலர்கென்பர் புல்லிஞ்ர் 

நில்லா யிரவே நெ.டிதென்பர்-. நல்ல 

விரா அமலர்த் தார்மாறன் வெண்சாந் தகலம் 

இராவளிப் பட்ட திது. 

(கு-பு. பாண்டியணிடம் உள்ளம் வைத்த பாவை இரவின் 

தனக்குள்ளே இயம்பியது. 

(இ-ள்.) கெஞ்சமே / நல்ல பலகிற மலர்களால் விர 

வத் தொடுத்த மாலையணிந்திருக்கன்ற பாண்டியனுடைய 
தூய வெண் சந்தனம் அணிந்த மார்பினைத் தழுவிக்கொண்ட 
வர்கள், இரவினை நோக்கி * இரவுப் பொழுதே! நில் 7 
போய்விடாதே; நெடுநேரம் நில்'' என்று சொல்வார்கள் 7 

இரவில் அவர்களுக்கு அருளுதலைப் பொருந்திய நிலை இது 
வாகும். ஆனால், அவன் மார்பினைத் தழுவாதவர்கள் என்ன 

செய்கின்றார்கள் 2 “ஏ இரவே? நில்லாதே; போ); விரை 
வாகப் போ; விரைவாகப் பொருது விடிவசாக”” என்று 
சொல்வார்கள்? இரவில் இவர்களுடைய நிலைமை இவ்வாறு 

இரங்குதலைப் பொருந்தியதாக இருக்கின்றது ; என்கின்றாள். 

(வி-ம். ஒரு ஈரள் பாண்டியன் வீதி வழி உலா வரு 

கின்றான் ; காண்கின்றான் ஒரு ஈங்கை? மார்பில் வெண் 
சந்தனம் பூசியிருக்கின்றான்; பலநிறமுள்ள பூக்களால் 
கட்டிய மாலையும் அணிந்திருக்கின் றுன் ; பார்த்து உடனே 

வேட்கையுற்றுள் 7 அவனும் அவ்வீதியைக் கடந்து போயி 
னான்; இவளும் வீட்டிற்குட் போயினாள்; இவளுடைய 
கண் வரமியாகப் பாண்டியனுடைய மார்பு நுழைந்து நெஞ்சில் 
குங்கியிருக்கின்றது 7 அவ்வாறு இருக்கும்போது எவ்வாறு
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தூக்கம் வரும்; வரவேயில்லை ; நெடுநேரம் இருந்து பலவா: 
ரக எண்ணுஇன்றாள் ; நமக்குத்தான் அவனுடைய மார் 
பைத் தழுவும் பேறு இடைக்கவில்லை ; அத்தப் பேறு கிடைத் 

தவர்கள் அப்படியே விரைந்து தழுவிக்கொண்டு, ஆ! இந்த 
இன்பம் வீடிந்தால் கடையாதே/ ஏ இரவே நில்; போய் 
விடாதே; நெடுநேரம் நில் என்பர்; தழுவாதவர்கள் 

* பொழுதே விரைவாக விடிவாயாக, ”' என்று சொல்லுவர்; 
இப்படியாகபீ புல்லினவர் மஓழவும், புல்லாதார் வருந்தவும் 
காரணமாக இந்த இராப்பொழுதில் அவனுடைய மார்பு 
இருக்கின்றது என்று நினைக்கன்றாள். தன்னைப்போல் 
எத்தனை பேர் :*வல்லே yors” என்று சொல்லிக் 

கொண்டு இருக்கின்றார்களோ தெரியவில்லை ; பலர் இவ் 
வாறு இருக்கத்தான் செய்வார்கள் ; என்று நினை கன் றுள்.. 
மார்பு ஒன்றுதான் ;' ஆனால் அது இலருக்குத் துன்பம் விக 
விப்பதாகவும் சிலருக்கு இன்பம் விளைவிப்பதாகவும் இருக் 
கின்றதே / ஒரு பொருள் இரண்டு செயலுக்குக் காரணமாக 

வல்லவா இருக்கின்றது: என்று நினைக்கின்றாள். இலர், 
*விடிக) விடிக?; விரைவாகவிடிக ' எனவும், இலர், * இரவே! 
கில் : நெடுநேரம் நில்,” எனவும் சொல்லும்படியாக இருக் 
கின்றது இரவின் நிலைமை என்.று நினை க்இன்றாள். 

புல்லினார் - (பாண்டியனுடைய மார்பைத்) தழுவினவர். 
புல்லாதார் - தழுவாதவர். புலர்கென்பர் - விடிக என்பர். 
விராஅமலர் - விரவிய மலர். பல பூக்களும் விரவிய பூமாலை 
அணிந்திருக்கின்றான் என்றவாறு. இரா அளிப்பட்டது - 
இரவில் அருளுதலைப் பொருந்திய நிலை இது, இரவில் இரங் 
குதலைப் பொருந்திய நிலை இது, * அளிப்பட்டது”” என் 
பதைச் சிலேடையாகப் பொருள் கொள்க. வல்லே- விரை 
வாக. வெண் சாந்தகலம் - வெண்மையான சந்தனம் பூசிய 
மார்பு. 

கருதியார் கண் 

௪௭௬. இப்பியீன் றிட்ட எறிகதிர் நித்திலங் 
கொற்கையே யல்ல படுவது--கொற்கைக் 
குருதிவேல் மாறன் குளிர்சாத் தகலங் 
கருதியார் கண்ணும் படும்.
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(கு- பு. வழுதியின்பாற் காதல்கொண்டு கண்ணீர் உகுக்னெ.ற 
மங்கையின் நிலைமை கண்ட தோழி தன்னெஞ்சொடு சொல்லியது. 

(இ-ள்.) கெஞ்சமே / சிப்பிகளால் ஈன்று வைக்கப் 
பட்ட ஓளி வீசுகின்ற முத்துக்கள் உண்டாவது கொற்கைத் 
துறையில் மட்டுமா ₹? அல்ல அல்ல; அந்தக் கொற்கையை 
ஆளுகன் ற, குருதிக்கறை தோய்ந்த வேலை வைத்திருக்கன் ற 
மாறனுடைய குளிர்ந்த சந்தனம் பூசிய மார்பைக் கருதியவ 
ருடைய கண்களிலும் உண்டாகும் என்இன்றாள். 

(வி-ம். மாறன் உலா வருகின்றான்; மாற்றாரை 
வென்ற குருதிக் கறை தோய்ந்த வேலும் ஒன்று வைத்திருக் 
கின்முன் ; மார்பில் சந்தனமும் பூசியிருக்கிறான். பார்க்கின் 
ருள் ஒரு ஈங்கை; பின்பு அதனை மறக்க அவளால் முடிய 
வில்லை; அவனுடைய கூட்டமுங் - இடைத்தபாடில்லை 7 
நினைந்து நினைந்து உருகுகின்றாள் ; கண்களிலிருந்து நீர்த்துளி 
முத்து முத்தாக உ௨.திர்கன்றன; பார்க்கின்றாள் தோழி; 

.மூத்துக்கள் பாண்டியனுடைய கொற்கைத் துறையிலே 
தான் உண்டாகு மென்று சொல்வார்கள்; அவனுடைய 

மார்பைக் கருதியவருடைய கண்களிலுமல்லவா முத்துக்கள் 
உண்டாகத் தொடங்கி விட்ட்ன£? இது என்ன வியப்பு; 
என்று அழுகையை மறைத்து வியப்பொடு கலந்து தோழி . 

கினைத்துக் கொள்கின்றாள். 

கண்ணில் நீர துளித்தலை முத்தாகக்கொண்டு, பாண்டிய 
னுடைய கடலில்மட்டு மன்று; அவனைக் கருதியவருடைய 
கண்ணாகிய கடலிலும் முத்துக்கள் உண்டாகிவிடுகன் றன 
என்று அவலத்தின் மேல் வியப்புப் போர்வை ஒன்றைப் 
போர்த்தி வைத்துக் கவிஞர் கவினுறுத்துகின்றார். 

இப்பி - முத்துச்சிப்பி; எறிகஇர் - வீசுகின்ற ஓளி. 
நித்திலம் - முத்து. குருஇ வேல் - உதிரம் தோய்ந்த வேல். 
கருதியார் - நினைத்தவர். 

யாணுந்தானும் 

௪௭. யானாடத் தானுணர்த்த யானுணரா விட்டதற்பின் 

தானாட யானுணர்த்தத் தானுணரான்--தேனூறு 

கொய்தார் வழுதி குளிர்சாத் தணியகலம் 

எய்தா திராக்கழிந்த வாறு. 

6
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(கு-பு.) ஊடல்! நீடலால் கூடல் இழந்த தலைவி புணரா இரக்கத் 
துடன் இரவில் ஏங்கியிருந்து காலையில் தோழியினணிடம் தன் துயர் 

கூறுதல், 

(இ-ள். தோழி/ வழுதி கூடுதல் வேட்கையுடன் 
வந்தான்) யான் ஊடினேன்?; உடனே அவன் பலப்பல 

வகையாகக் கூறித் தெளிவித்தான் ; யான் தெளியாமல் 
ஒரேயடியாய் , ஊடிக்கொணடே யிருந்தேன்; அதற்குப் 
பின்பு என் மனம் நெகிழ்ந்தது. இணங்கும் நோக்கத் 
துடனே அ௮ண்மையிற் சென்றேன் ; அவன் ஊடினான் ; 
நான் தெளிவு சொல்லிப் பார்த்தேன்; அவனும் தெளி 
யாமலே ஓரேயடியாக இருந்தான் ; ஆக இருவரும் செய்த 
திறத்தால், கொய்த பூக்களாற் கட்டப் பட்டதும் தேனூறிக் 
கொண்டிருக்கின்றது, மாகிய மாலையை அணிந்த வழுதியி 
னுடைய சந்தளம் அணிந்த மார்பைத் தமுவப்பெறாமல் பய 
னின்று இராப்பொழுது இவ்வாறு கழிந்தது; என் செய் 
வேன் ? என்கின்றாள். ் 

(வி-ம். வழுதி ஓழுக்கொடு புணர்ந்த விழுக்குடிப் 
பிறந்தோன் ஆதலானும், தன்னை வ்ழைந்த மகளிரையெல் 

லாக் தழுவும் இயல்பில்லாதவன் ஆதலானும், இது புனைந் 
துரைவகையாற் கூறப்பட்டது என்றாதல், கனவின்கண் 
நிகழ்ந்த ஊடல் என்றாதல் கொள்க. அவ்வாறன் றி, மூவேநட் 
தர், தம்மை விரும்பிய மகளிரைத் தாழும் விரும்பி அவர் 
வழிச் சென்றாரென்று பொருள் கொள்ளுதல் எவ்விடத்தும் 
சாலாது என்றறிக. பெண்டிருள்ளும் தமிழ் காட்டுப் பெண் 
டிர் எல்லோரும் மன்னனைக் கண்டு மனம் தநெகிழ்ந்தன 
ரென்று கருதுதலொழிக. ஞாலம் போற்றும் நன்னிறைத் 
இண்கோள் அமைந்த கழ்பினையுடையவர் கம் நாட்டுப் 
பெண்டிர் என்பதும், பொது மகளிர் போன்றவரரய் ஆடல் 

பா..லுக்குரிய மகளிரே மன்னனைக் கண்டு இவ்வாறு மனம் 

கெ௫ழ்ந்தனர் என்றும் கொள்க. கொங்கு வேள் மாக்கதை 
யிலும் இவ்வாறு வருதல் காண்க. அகுவுமன்றி இக் கைக் 

களைப் பாடல்களெல்லாம், தமிழ் நாடாண்ட மூவேநதரும், 
தம்மைப் பிறமகளிர் விழையினும், தாமவரை விழையாச் 
செம்மையுடையவர் என்பதையுணர்த்தற்கே எழுந்தன என் 
பதையும் நன்கு உணர்க. கைக்கிளை என்பது ஒருதலை பற் 
றிய ௨றவு என்று பொருள் தரும். மகளிர் மனம் நெகிழ
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மன்னன் மனம் கெடழாத் தன்மையினாலேயே இக் கைக் 
களச் செய்யுட்கள் பாடப்பட்டன என்று உறுஇயாய்த் 

தெளிர்து கொள்ளுதல் வேண்டும்; இந்த முறைகள்யும். 
தமிழ் மரபினையும் உணராமல் தமிழரசரும், தமிழ் மகளிரும் 
நிமை வழீஇயி னாரென்று தவருகக் கொள்ளுதல் கூடாது. 

ஊடலைப்பற்றி எழுதவர்த இந்நூலாசிற்யர், * யான் ' 
“தான்”, “உணர்த்த”. Soargr’, என்று ஒஓன்றற் 

கொன்று மூரணான சொற்களை முன்னும் பின்னுமாக 

அமைத்து ஈல்லிசையுடன் நன்றருகப் பாடிழயிருக்கின்றுர். 
பாடலே ஊடல்கொண்டு நடிக்கின்றது. தலைவனும் தலை 

வியும்.ஊடுதலும் வாடுதலும் நீடுதலுமாகிய நிலைமையைப் 

பாடல் நடி.தீதுக் காட்டுகின்றது; சொற்களும் ஊடுகின் 
றன : இசையும் ஊடுகின்ற.து ; தலைமை வாய்ந்த ஈல்லிசைப் 

புலவர்கட்கே இத்திறம் வாய்க்கப்: பெறும். 

“யானாரடத் தானுணர்த்த யானுணரா விட்டதழ்பின் 

தானூட யானுணரச்த்தத் தானுணசான் 

என்ற அடிகளில் அமைந்திருக்கின்ற முரண்டொடை. 
நயத்தை ஓதி ஓதியுணர்க. **என் கொங்கை நின்னன்பர் 

அல்லார் தோள் சேரற்க”” என்ற திருவாசக அடியையும் 

உணரக, ் 

வழுதியின் மார்பினை அடைந்த மாலையில் அவன் மார் 
ரின் சிறப்பினாலே தேனூறுகின்றது; அவனைத் தழுவிய தார் 

இன்பினைப் பெருக்கக் கொள்கின்றது. யான் ௮து பெறே 
னாய்க் கழிகின்றேன் ; தென்மலைப் பிறந்த சாக்தும் அவ 
னணியாகத்தே தோரய்ந்திருக்கின்றது. யான் அது பெற்றி 
லேன் ; என்று ஏங்கிய தலைவி, 

: தேனாறு, கொய்தார் வதி குளிர்சாக் தணீயகலம் 
எய்தா இராக்கறித்த வாறு '” 

என்று இரங்குஇன் ருள். 

தலைவியினுடைய அவலம் பரட்டின் இறுதியில் தேங்கி _ 

வழிகின்றது.
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வரிவளையும் புரிவளையும் 

௪௮. செய்யார் எனினுத் தமர்செய்வ ரென்னுஞ்சொல் 

மெய்யாதல் கண்டேன் விளங்கிழாய்- கையார் 

வரிவளை நின்றன வையையார் கோமான் 

புரிவளை போந்தியம்பக் கேட்டு. 

(@ - 4.) தலைவனது வலம்புரி முழக்கம் கேட்ட தலைவி அவன் 

வரவு உணர்ந்து பூரிப்பு அடைத்து தோழியினிடம் கூறுதல். 

(இ-ள்,) ஓளி விளங்கும் அணிகலன் அணிஆந்திருக் 
இன்ற தோழியே / * ஒரு காலத்தில் உதவி செய்யாவிட்டா 
லும், மற்றொரு காலத்தில் சுற்றத்தார்கள். உதவி செய்வர் ' 

என்கின்ற பழமொழி உண்மையாதலைக் கண்டு கொண் 

டேன் ; நங்காய் / என்னால் விரும்பப்பட்ட, வையை காட் 

டார் மன்னனுடைய வலம்புரி. வளை வந்து முழங்கக் கேட்டு, 
அதற்கு இனமாகிய, என் கையில் டபுபாருந்தியுள்ள வரிவளை 

கள் சறிந்து விழுந்து உடையரமல் நின்றுவிட்டன ; என்று 

கூறுகின்றாள். 

(வி-ம். பாண்டியன் வையைக் கரை வழி செல் 
இன்றான்; பார்க்கின்றாள் ஈங்கை; அவன் விரும்பவே 
இல்லை ; ஆனால் விரும்பினதாக இவள் நினைத்துக் கொண் 

டாள் ; காதலால் மெலிஇன்றாள் ; தோள் வாடின. கையிற் 
சங்கினாற் செய்த வரிவளைகள் அணிந்திருந்தான். அவைகள் 
கழன்று கீழே விழுந்து உடைந்து சிதறிவிடக் கூடிய நிலை 
யிற் சரிின்றன; அப்பொழுது, பாண்டியன் உலாப் புறப் 
பட்டு விட்டான் ; அவனுடைய வலம்புரிச் சங்கின் முழக்கம் 
காது குளிர முழங்கிற்று; கேட்டாள் ; அவனே வந்து 
விட்டதாக கினைத்தாள்; உடல் பூரித்தது ; கைகள் விம் 
மின ; கழன்றுகொண்டே வந்த வளைகள், பொம்மென்ற 
விம்முதலால் தடைப்பட்டு கின்றன. பார்க்கின் றாள் தலைவி: 
கீழே வரிவளைகள் விழாமல் எவ்வரறு உய்ந்தன என்று 
நினைத்தாள் ; ஆம்; தெரிந்துகொண்டேன் ; இவ்வளைகள் 
விழுந்து உடையுமென்றுதகானே அந்த வலம்புரிவளை 
முழங்கியிருக்கின்றது; அந்த ஓலியைக் கேட்டுத்தானே/ 
இவைகளும் நின்றன. இந்த வளைக்கு அந்த வளை இனம் 
தானே; இவ்வாறு உதவி செய்வதற்குச் தமார்தாமே உதவு
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வர்; *செய்யார் எனினும் தமர் செய்வர் '' என்ற பழ 
மொழியும் உண்மைதானே; என்று நினைக்கின் டுள், தோழி 
யினிடம் கூறுகின்றாள். இதற்குமுன். இந்த வளை, முழங்கா 
மையாலும் இப்பொழுது மூழங்கெமையாலும், “ஒரு காலத் 
தில் உதவாவிட்டாலும் ஒரு காலத்தில் உதவுவர் '' என்று 
பழமொழிக்குப் பொருள் கூறப்பட்டது. * எக்காலத்திலும் 
உதவி செய்யார் என்று கருதும்படி. இருந்தன ராயினும் 
சுற்றத்தார் உதவி செய்வர் * என்றும் பொருள் கொள்ள 

லாம். 

காதலால் உடல் மெலிந்து வாடுகின்றவள் சங்கு முழக் 

கம் கேட்டுப் பூரிப்பு அடைய, நழுவும் நிலையிலுள்ள வளை 

கள் நிலைபெற்றன; தலைவி அதனை வளையின்மேல் ஏற்றி, 
இனவளையின் இன்னொலி கேட்டு வரிவளை நின்றன என் 

கின்றாள். ் , 

புரிவளை வரிவளைக்குத் துணை செய்தது என்ற நயம் 
பாராட்டத்தக்கது. 

ஈ: செய்யார் எணினும் தமர் செய்வர் '* 

என்பது பழமொழி. 

.. ஈமெய்யா உணரிற் பிறர்பிறர்க்குச் செய்வதெவன் 

மையார் இருங்கூத்தல் பைந்தொடி ! எக்காலும் 

செய்யார் எனினும் தமர்செய்வர் பெய்யுமாம் 
பெய்யா தெனினும் மழை: 

என்பது பழமொழி நானூறு (௬௫) 

துளை தோட்டார் 

௪௯. காப்படங்கென் றன்னை கடிமனை யிற்செறித் 

தஇியாப்படங்க வோடி யடைத்தபின்--மாக்கடுங்கோன் 

நன்னலங் காணக் கதவந் து தொட்டார்க் 

கென்னை கொல் கைம்மா றிணி. 

(கு - பூ.) “spas துளைவழி மாக்கடுங்கோன் உலாவருதலைக் 
கண்ட நங்கை தோழியிணிடம் கூறுதல், 

(இ-ள்.) “எம் காவலுக்கு அடங்கு '' என்று சொல் 

லிக் காவலுடைய வீட்டின்கண், அன்னை என்னைச் செறித்து
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வைத்துக் கதவின் விளிம்பு இசைப்புப் பொருந்த விரைந்து: 
ஓடிச் சென்று அடைத்த .பின்பு, திருமிக்க கடுங்கோன் 
எனப் பெயரிய பாண்டியனுடைய நல்லெழில் ஈலத்தை 
யாம் காணும்படியாகக் கதவின்௧ண் முன்னமே துளை 

தோண்டி வைத்த தச்சர்க்கு இனி காம் செய்யுங் கைம் 
மாறு யாது கொல்? எதுவுமில்லையே / என்செய்வோம் £ 

என்று தலைவி தோழியினிடங் கூறுகின்றாள். 

(வீ-ம். செவிலித்தாய், ஈம் மகளிர் வழுதியின் 
எழில் நலத்தைக் காணின் கைந்துருகி நலன் அழிவர் எனக் 
கருதி விரைவில் ஈண்ணிக் கதவை அடைத்த பின்னர், முன் 
னமே யமைக்கப்பட்டிருந்த பூட்டுவாய்த் துகாவழி வழுதி 
யின் ஈலங்கண்ட மங்கை, கதவுப் பூட்டுத் துளையைத் தனக் 

கென்றே தச்சர் இராக்கமுற்றுத் துளைத்து வைத்திருந்த 
காகக் கொண்டு, இவ்வாறு காலத்தினாற் செய்து வைத்த 
நன்றிக்கு ஞாலம் மூற்றிலும் கொடுப்பினும் சாலாதே 
இனி வேறு கைம்மாறு யாது உளது? என்கின்றாள். 

* என்னைகொல் கைம்மாறினி?' என்பதில் சலைவியின் 
ஆர்வமும் மயக்கமும் சுவையும் நன்றாக வெளிப்படுகின் 

றன. மாக்கடுங்கோன் - பாண்டியன். சேரன் எனினும் 

அமையும். ் 

*- மல்லல்நீர் மாந்தையார் மாக்கடுங்கோ?” 

என்று சேரன் குறிப்பிடப்படுதல் காண்க. காப்பு - காவல். 

கடிமனை - காவல் உள்ள மனை. இற்செறித்து - வீட்டினுள் 

MSG வைத்து, யாப்பு அடங்க - (கதவின் விளிம்பின்) 
இசைப்புப் பொருந்த. தொட்டார் - தோண்டினவர். 

சாலேகஞ் சார் 

௫௦. துடியடித் தோற்செவித் தூங்குகைக் தால்வாய்ப் 
!2டியேயா னின்ன யிரப்பல்-கடிகமழ்தார்ச் 

சேலேக வண்ணனொடு சேர புகுதனுமெஞ்் 

சாலைகஞ் சார நட. 

(கு - 4.) வழுதி உலா வருங்கால் பிடியை தோக்கி, நீ எம் பல 
SOUS அண்மையாக நட, எனக் கூறுகுல்.
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(இ-ள்) .உடுக்கையைப் போன்ற அடியினையும், 

கேடகம் போன்ற செவியினையும், . தூங்குகின்ற கையினை 

யும், தொங்குகின்ற வாயினையும் உடைய பெண் யானையே! 

யான் நின்னை இரந்து வேண்டிக் கொள்கின்றேன் ; நீ நறு 

மணங் கமழ்கின்ற மாலையை யணிந்த செந்தூர வண்ண 

னாகிய மன்னனுடன் எம் தெருவிற்கு வந்தவுடன், எங்கள் 

வீட்டுச் சாளரங்களின் பக்கமாக ௩டப்பாயாக ; என்கின் 

முள. 

(வி-ம். மாறன் உலா வருஇன்ருன் ; கதமும் மத 

மூஞ் சிறந்த களிற்றில் உலா வருதலினும் கிடியின் மேல் 

வருதல் ஈன்றென்று கருதி அதன்மேல் ஏறி வருகின்றான் : 

பார்க்கன்ருள் நங்கை; அதற்குக் கேட்கவா செய்யும் £ 

வரவா செய்யும்? என்ற நினை வெல்லர் மில்லை ் எப்படியா 

வது அழைப்போம் வந்துவிடு மென்று பிடி யானையை 

அழைக்கன்றாள் ; பிடியே எம் சாலேகஞ் சார நட 7 

சேலேக வண்ணனுடன் எம் சேரிப் பக்கமாக வருவா 

யல்லவா £? அப்பொழுது) என்று யானையைப் பார்த்துக் 

கூறுகின் றாள். 

,உலாவிற் கூறியதாகவும் கொள்ளலாம். தனியே 

செல்ன்ற யானையைப் பார்த்துக் கூறியதாகவும் கொள்ள 

லாம, 

துடி - உடுக்கை. தோல் - கேடகம். காலுதல் - 

தொங்குதல். தூங்குதல் - தொங்குதல். சேலேகம் -. 

செந்தூரம். ச ‘ 

செங்கதிர்க் இரணம் போலுஞ் செந்தூரப் போர்ச் 

சேலேகம் £ ் 

என்பது நிகண்டு. . சேலேகம் பூசிய செக்கிறத்தன் என்ற 

வாறு. சேலேகம் போன்ற செக்கிறத்தன் எனினும் அமை 

யும். சேலேகம் - சந்தனம் எனலுமாம். தலைவியின் உள் 

ளத்தில் உள்ள ஓவியத்தை அப்படியே காட்டுகின்றது இப் 

பாட்டு. : 

ஈஈ செய்ய சடைமுடியென் செல்வனையான் கண்டெனது . 

கையறவும் உண்மெலிவும் யான்காட்டப் பையவே
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கரரேறு பூஞ்சோலைக் காளத்தி. யாள்வசச்தம் 
போரேழஹே இத்தெருவே போது '” 

என்பதுங் காண்க. சாலேகம் - சன்னல்; 

மடப் பிடியே! 

இக. எலர௮ மடப்பிடியே யெங்கூடற் கோமான் 

பூலா௮ல் நெடுநல்வேல் மாறன்--உலரஅங்கால் 

பைய நடக்கவுந் தேற்ருயால் நின்பெண்மை 

ஜயட் படுவ துல்டத்து. 

(கு- பு..) மாறன் உலரவரும்பொழுது பிடியை தோக்கத் 

குலைவி. எலாஅ௮ 17 பைய நட எனல். 
e 

(இஃ-ன் இளமையான பெண் யானையே / நீ என் 
தோழியல்லவா? யாம் நின்பால் ஈடை கற்கும்போது 
மெல்ல நடக்தாயே/ இப்பொழுது எமது மதுரை மன்ன 
னாகிய புலால் தோய்ந்த ரீண்ட வேலையுடைய பாண்டியன், 
நின்மேல் ஏறி எம் வீதி வழியாக உலாவரும்பொழுது 
மெல்ல நடக்கத் தெரியாத நிலைமையைக் கொண்டுவிீட் 
டாயே / நின் பெண்மைத் தன்மை ஐயப்படுவதாகிய 
இயல்பை உடையதாக விட்டதே இது தகுமோ? என் 
கின்றாள். . 

(வி-ம்.) உலாவரும்பொழுது பெண் யானைமேல் 

ஏறி வருதல் மரபு. பாண்டியன் உலா வருகின்றான் ; 
பார்த்த மகளிர் காதல் கொள்கின்றனர்; இன்னும் கண் 

குளிர அவனைப் பார்க்கவேண்டுமென்று நினைக்கின்றனர்? 
அதற்குள் யானை விரைந்து நடந்து சென்றது; அதனைக் 
கண்ட மகளிர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர். 

எலா௮ - தோழி. எலா௮ - என்பது தோழியை 
விளிக்கும் முன்னிலைப் பெயர், கூடல் - மதுரை. மாறன் - 
பாண்டியன், புலால் நெடு நல் வேல் - பகைவர் மார்பிற் 
பாய்ந்தமையால் புலால் கமழும் நீண்ட நல்ல வேல். தேழ் 
யால் - தெளியாமலிருக்கன்றாய் ? அல் - அசை, 

“॥ கடுகடை கற்றாும்............பிடியலை பாவி” என்றார் 
சிந்தாமணியிலும்.
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மேல்ல நடவாயோ 

௫௨. போரகத்துப் பாயுமா பாயா துபாயமா 

ஊரகத்து மெல்ல நடவாயோ-- கூர்வேல் 

மதிவெங் களியானை மாறன்றன் மார்பங் 

கதவங்கொண்் டியாமுந் தொழ. 

(கு-பு.) மாறன் மாவேறி வீதி வழி ஷ்ஷ் குண்ட மங்கை 

அம் மாவை தோக்கி, நீ போரகத்துப் பாயுமாறு பாயாது ஊரசுத்து 

மெல்ல நடவாயோ என்று' கூறுதல், . P 

(Q-or.) குதிரையே/ நீ போரினிடத்து விரைந்து 
பாய்வதுபோல பாயாது, கூரிய வேற்படையினையும், 

மதி வெம்பிய மதயானைப் படையினையும், உடைய மாற 
னது மார்பின் அழகினைக் கதவினை ஓதுக்கடமாக்க்கொண்டு 
நின்று, கண்டு யாங்களுந் தொழுதற்கு உபரயமாக இவ் 

வூரினிடத்து மெல்ல ஈடவாயோ ?: என்கின்றாள். 

(வி-ம். பாண்டியன் வீதி வழியாக உலாரவருகின் 
முன் ; எல்லோரும் பார்க்கின்றனர்; அவனுக்கு வணக்க 
மூம் செய்கின்றனர்? அவன் ஏறியிருக்கின்ற குதிரையோ 
வென்ருல், அது மிகவும் அழகு வாய்ந்தது; போர்த் தொழி 
லிலும் நன்றாகப் பழ யிருந்தது; ஆனால் அது உலாவரும் 
பொழுதும் விரைவாகப் பாய்கின்றது : அப்பொழுது, செவி 
லித் தாயரால், வீட்டினுள் அடைத்து வைத்துப் பாதுகாக் 

கப்பட்ட மகளிர் மாறனது மார்பின் அழகினைக் காண 
மூயல்கின்றனர்; கதவின் மறைவில் நின்றாவது, பார்த்து 
விடவேண்டுமென்று ஆசை கொண்டனர்; குதிரையின் 

விரைவீனால் மாறனது தோற்றமும் மறைகின்றது; அதனைக் 
கண்ட மகளிர் மனம் வெதும்பிப், பாய்ந்து செல்லுகின்ற 
பரியைப் பார்த்துக், குதிரையே மெல்ல ஈநடவாயோ?£ 

போர்க்களத்தில் பாய்வது போன்று பாய்கின்றாயே? இது 
என்ன போர்க்களமா.? ஊர் தானே; ஆதலால் மெல்ல 
நட; யாங்களும் அதனை உபாயமாகக் கொண்டு, மாறனது 

மார்பின் அழகைக் கண்டு வணங்கலாகும் ; என்று இயம்பு 

கின்றனர். 

மதிவெங் களியானை : மதி - அறிவு. வெம்மையாவது 
Bisa. அறிவு இரிந்த மதயானை என்சு. 4 பாயுமாறு
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பாயாது” என்பது, பாயுமா பாயாது என்று ஆயிற்று. 
பாயுமா என்பதற்குப் பாயும் குதிரை எனப் பொருள் 
உரைத்து, அண்மை விளியாகக் கொள்ளுதலுமாம். குதிரை 
என்று தோன்றா எழுவாய் வருவிக்கப்பட்டது. பாயுமா! 
போரகத்துப்போல பாயாது உபாயமா மெல்ல ஈட 
வாயோ? என்றும் கொள்ளலாம். ‘ 

; 4 
aG GarG uy 

இக. ஆடுகோ சூடுகோ ஐதாக் கலத்துகொண் 

டேடுகோ டாக எழுதுகோ- நீடு 

புனவட்டப் பூற்தெரியல் பொற்றேர் வழுதி 

கனவட்டங் கால்குடைந்த தீறு. 

(கு - பு) தலைவி பொற்றேச் வழுதி கனவட்ட மேறிவரக் கண்டு 

நெஞ்சொடு கூறல். ் ° 

(Q - or.) கெஞ்சமே/ பெரிய பூந்தோட்டத்திவிருந்து 
கொய்து கொண்டு வரப்பட்ட கல்ல மலர்களால் கட்டிய 
வட்டமான பூமாலையை அணிந்தவனும், பொன்னாம் செய்த 
தேர் உடையவனுமாகிய பாண்டியன், ஏறிவந்த கனவட்டம் 
என்ற பெயருடைய குதிரையின் கால்களால் Borge 
பெற்றதாக வீதியில் கிடக்கின்ற புழுதியின்மேல், விடாயர்ன் 
மடுவிலே விழுந்து நீராடினாற் போலே விழுந்து புரண்டு 
புழுதியாடுவேனோ £ அல்லது, அதனைத் தலையில் அள்ளிச் 
சூடிக் கொள்வேனோ? அல்லது, நறுமணமுள்ள பலவகைப் 
பொருள்களோடு கலந்து குழம்பாகக் குழைத்து அழகிய 
தாக ஆக்கிக்கொண்டு, பூ இதழை எழுது கொம்பாகவும் 
ஆக்கிக்கொண்டு, மார்பிலுந் தோளிலும் தொய்யில் எழுது 

வேனோ 7 என்செய்கேன் எதனைச் செய்தால் என் Cara 
திரும் 2 என்கின்றாள். 

(வி-ம். பாண்டியன் வீதி வழியாக உலாவருகின் 
ரன்? அவன்பாற் காதல் கொண்ட, மகளிர் காண்கின் றனர்: 
அவனும் அடுத்த வீதிக்கு விரைவிற் சென்றுவிட்டான் 7 

அவன் மார்பில் அணிந்த பூமாலை, பொற்றேர், குதிரை 
இவைகளெல்லாம், தலைவிக்கு நினைக்குந்தோறும் கினைக்குக் 
தோறும் காதலை மிகவும் வளர்க்கின்றன ; ஆனால், அவை
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களில் ஒன்றுகூட அவளுக்குக். இடைக்கவில்லை; கிடைத் 

திருந்தால், அவற்றைக் கொண்டாவது ஆறுதல் அடைவாள் 
அதம்கு வழியில்லையே ; என் செய்வாள் £ வீதியைப் பார்த் 
தாள் ; மாறனது குதிரையின் கால்களால் துழாவிய புழுதி 

நிறையக். இடந்தது; நெஞ்சை முன்னிலைப் படுத்தினாள் 7 
நெஞ்சமே! இந்தப் புழுதியில் விழுந்து புரண்டு மூழ்கு 

வேனோ? அல்லது: தலையில் அள்ளிச் சூடிக்சொள்வேனோ; 
அல்லது நறுஞ்சுண்ணமும், தொய்யிழற் குழம்பும் அதனுடன் 

கலந்து குழைத்துப் பூ இதழை எழுது கருவியாகக் கொண்டு 

தொய்யில் எழுதுவேனோ? இவற்றில் எதைக் செய்வது 
நல்லது / என்கின்றாள் ;. மகளிர்க்குத் தமமால் காதலிக்கப் 

பட்டவருடைய பொருளில் தோய்ந்த புழுதியிலுங்கூட அவ் 

வளவு காதல் உண்டாகுமென்பது விளங்குகின் றது. 

₹-ஆர்க்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பரடுகோ 

பார்க்கோ பரம்பரனே என்செய்கேன்... தீர்ப்பரிய 

ஆனந்த மாலேற்றும் அத்தன் பெருந்துறையான் 

தானென்பாச் ஆரோருவர் தாழ்த்து?! . 

என்பது திருவாசகம். 

ஆடுகோ-மூழ்குவேனோ. சூடுகோ-சூடி.க்கொள்வேனோ. : 

ஐ.தா - அழகதாக. ஏடு - பூவிதழ்; இதழையுடைய அரும்பு 
என்றுமாம். கோடாக - எழுது கொம்பாக. நீடு - பெரிய. 
புனம் - முகைப்புனம். வட்டம் - வளைவு. தெரியல் - பூமாலை. 

கனவட்டம் என்பது பாண்டியனுடைய குதிரையின் பெயர். 
கால்குடைந்த நீறு - கரலாற் களரப்பட்ட புழுதி. 

ஆபுகுமாலை 

௫௪. குடத்து விளக்கேயபோற் கொம்பன்னார் காமம் 

புறப்படா பூந்தார் வழுதி -- புறப்படின் 
ஆபுகு மாலை யணிமலையிற் நீயேபோல் 

தாடறி கெளவை தரும். 

(கு- பூ.) அஆபுகு மாலையினும் அதற்கு மூன்னும் பின்னும் வழுஇ- 
யின் உலாக்கண்ட அணியிழையார் இயல்பை அறிந்தோர் கூறியது. 

(இ-ள்.) பூந்தாரணிந்த பாண்டியன், வீதி வழியாக 

உலா வருதற்குப் புறப்படுதற்கு முற்பட்ட பகற்பொழுது
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லெல்லாம் பூங்கொம்பினையொத்த மகளிருடைய : காமம், 

குடத்தினுள் மறைத்துவைத்த விளக்கின் ஒளி, புறத்தே 
தோன்றாது மறைந்து இருத்தல் போல, அவர் தமக்குள் 
ளேயே மறைந்து வெளியில் தோன்றுது இருக்கும் ; பாண்டி 
யன் உலாவிற்குப் புறப்பட்டு விட்டான் என்றால், உடனே 

காட்டிற்கு மேயச்சென்ற பசுவினங்கள், :வீட்டிற்குப் புகு 
கின்ற மா௯ைப்பொழுதில் அண்மையிடத்ததாகிய மலையில் 
எரிகின்ற தீயானது, எல்லோருக்கும் தெரிதல்போல ஊரார் 

எல்லோரும் அறியும்படியான ஆரவாரத்தைத் தரும்; என் 
இன்றார். « 

காலையரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாக மாலையில் 
மலர்ந்து தோன்றும் இயல்புடைய காமம், பக.ற்பொழுதில், 
குடததுள், விளக்குப்போலக் கொம்பன்னாரிடத்துள். மறைச் 

- திருக்கும்; மாலைப்பொழுதும் வர, பாண்டியனும் வீதி வழி 
யாக உலாவந்து விட்டான் என்றால், உடனே, அது, அம.இிப் 
பொழுதில் அழகிய மலையில் தோன்றுகின்ற த, ஊரார் எல் 
லோரும், அறியும் இயல்பினதாகத் தோன்றுதல்போல, 

ஊரெல்லாம் அறிந்து அலர்தூற்றி ஆரவாரம் செய்யும் 
இயல்பைத் தரும் என்கின்றனர். க 

கெளவை - ஊரார் தூற்றும் அலரின் முதர்ச்சியாலாகிய 

ஆரவாரம். 

**ஊரவர் கெளவை எருவாக: 
என்பது திருக்குறள். 

gg மாலையும் ஆகன்ருலோ”' 
என்பது திருவாய்மொழி. 

கொம்பன்னார் - பூங்கொம்புபோன்ற இடையுள்ள 
மகளிர். அணிமலை - அழகிய மலை; பக்கத்திலுள்ள மல் 
என்றுங் கூறலாம். 

யார்க்கிட்கோ பூசல்இனி 

௫௫. வழுவிலெம் வீதியுள் மாறன் வருங்கால் [திரைக் 

தொழுதேனைத் தோணலமுங் கொண்டான்--இமிழ் 
கார்க்கடற் கொற்கையார் காவலனுதந் தானேயால் 

யார்க்கடுகோ பூச வினி.
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(கு -ப. தலைவி தோழியிணிடங் கூறியது. 

(இ-ள்.) தோழி குற்றமில்லாத எம்முடைய வீதியி. 

னிடத்துத் தென்னன் உலாவரும்பொழுது, யான் Ca@apar 
௮ம் செய்யவில்லை; கொழுதேன் ; உடனே. என்னெஞ்சம், 
நாணம், பெண்மைஈலன் இவைகளையே யன்றித் தோளினது. ' 
அழகையும் கவர்ந்துகொண்டான் ;) அதனால், இரவு முழுதும் 

தூக்கமும் இல்லை; மேலும் இந்தக் கருங்கமீல் ஓலித்துக் 
கொண்டே அலையையும் வீசுகின்றது; போதாக் குறைக்கு 

அதுவும் சேர்ந்துகொண்டு என்னை கைந்து உருகச். செய்கின் 

றது; இந்தக் கரிய கடலுக்கும் அதனாற் சூழப்பட்ட நம் 
மூடைய கொற்கைப் பதிக்கும் அரசனும் அவன்தானே ; 
இனி யாரிடத்திற்போய் இந்தக் குறையைச் சொல்லித் 
திர்ச்துக்கொள்வேன் / காவலனே கள்வனாக இருக்கின் ரான்): 

வேலியே பயிரை மேய்ந்தால் என் செய்வது 7 ஒன்றும் 
செய்ய முடியாதல்லவா? இவ்வாறு இருக்கின்றதே என் 
நிலைமை என் செய்கேன் ? என்இன்றாள். 

(வி-ம்.) வழுதி எம் வீதியின் வழி உலாவருதழற்குமுன் 
யாம் சிறிதும் வழுவில்லாமல் இருந்தோம் ; என்னெஞ்சும் 
நாணும் கலனும் இவையெல்லாம் என்பாலேயிருந்தன ; 
அவனும் வந்தான் இவையும் தொலைந்தன ; அவனாழ் கவரப் 
பட்ட பொருள்கள் திரும்பிவரவா செய்யும் 2 ஆனை வாயில் 
அகப்பட்ட கரும்புபோல அன்றோ ஆயின! என்று தலைவி 
தன் ஆற்றாமையைக் கூறி அலமருகின்றாள் ; தன்னெஞ்சிற். 
குச் சொல்லியதாகவும் கொள்ளலாம். 

வழு - குற்றம். மாறன் - பாண்டியன். இமிழ்இரை - 
ஒலிக்கின்ற அலை) தோள்ஈலமும் கொண்டான் - கெஞ்சம்,. 

- நாணம், கைவளை இவற்றையே யன்றித் தோளினது ஈலத் 
தையும் கொண்டான். கார்க்கடல் - கரிய கடல். கொற்கை- 

கடற்கரைப் பக்கத்திலுள்ளதும், முத்துக் குளிக்கும் துறை: 
உடையதுமாகிய பாண்டியரது பட்டினம். 

“ ஆர்க்கோ இணி நாம் பூசலிடுவது '” 

₹*ஆர்க்கிடுகோ தேரழி அவன்தார் செய்த பூசலையே '” 

(நாச்சியார் திருமொழி.) 
என்பனவும்,
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௩ தானே உலகாள்வான் தான்கண்ட வசவழக்கம் 

ஆனால்மதற் ரரிதனை அன்ெெென்பசர் 7” 

(நக்கீர தேவநாயனார்.) 
என்பதுங் கரண்க, 

சீரோழுகு சேங்கோல் 

இ௬. மன்னுயிர் காவல் தனதான அவ்வுயிருள் 

என்னுயிரும் எண்ணப் படுமாயின் - என்னுயிர்க்கே 

சீரொழுகு செங்கோற் செழியற்கே தக்கதோ 

தீரொழுகப் பரலொழுகா வாறு. 

(கு -பூ,) தலைவி தோழியினிடம் சொல்வியது. 

(இ-ள். தோழி! மிகக புகழுணடாகும்படி நடக் 
கின்ற செங்கோல் மன்னனாகிய தெதன்னனுக்கு நிலை 
பேறுடைய உயிர்க்காவலும் தனது, அவ்வாறு தன் காவ 
லுக்குள்ளான அவ்வுயிர்களுள் ஒன்றாக என்னுயிரும் எண் 
ணப்படுமாயின், ஒரு வரிசையில் உண்பவர்க்குப் பால் ஊழ் 
றிச் செழிக்கச் செய்துவிட்டு மற்ற வரிசையில் உண் பவருக்கு: 
நீரை மட்டும் ஊற்றிப் பால் ஊற்றாமல் "இருப்பதுபோல, 
எல்லா உயிர்களுக்கும் இணனிமையுடையவனாக நடந்து 
கொண்டு, எனக்கு மட்டும் துன்பம் விளைவிக்கன்றுனே ; 
இது அந்தப் பாண்டியன் மனத்துக்குத் தக்கதே? ஒருக் 
காலும் தகுதி உடையது ஆகாது; மன்னனே தகாத செயலைச் 
செய்யின் நாம் அதற்கு என் செய்வது£ என்கின்றாள். 

(வி.-ம்.) பாண்டியனிடத்தில் ஒரு பெபெண் மிக்க 
காதல் கொண்டாள்? அதனால் அவளுக்கு உணவும் ஏற்க 
வில்லை : உறக்கமும் வரவில்லை ; மிகுதியாக மனம் கலங்கு 
இன்ற ; அந்நிலையில் கூறுகின்றாள், *: இந்த மன்னனுடைய 
காவலில் எல்லோரும் அல்லவா இன்புற்றிருக்க வேண்டும்? 
மற்றையோ ரெல்லாம் உண்டு, உறங்ஓ, மகிழ்ந்து உவப் 
புடன் இருக்க யான் மட்டும் ஏன் வருந்தவேண்டும் £ இவன் 
கரவல் அவ்வளவு ஒழுங்கு உடையதன்று; இது அவனுக்கே 
தகுமா? இவ்வாறு தகாத செயலை ஓரு மன்னனல்லவா 
செய்கின்றான்? இது என்னே! தோழி/ இது மூறை 
யாகுமா 7 சொல் என்கின்றாள்.
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 நீரொழுகப் பாலொழமுகா வாறு * என்பதற்குத், தாய் 

ஒரு குழந்தைக்குத் தன்னிடத்திலிருந்து பால் சுரந்து மற்றக் 

குழந்தைக்கு நீர் சுரந்தாற்போலுமென்று உரைப்பினுமாம். 
மன்னுயிர் - நிலைபேறுடைய உயிர். சீர் - புகழ். செழியன்- 

பாண்டியன், 

“நீரொழுகப் பால் ஒழுகாவாறு 

என்பது பழமொழி. ‘a 

முறை தெரிந்து செல்வர்க்கும் நல்கூர்ந் தவர்க்கும் 

இறைதிரியான் தேரொக்கல் வேண்டும். -முறைதிரிந்து 

தேரொழுகா ராயின் அதுவரம் ஒரு பக்கம் ச 

கீரொழுகப் பாலொழுகா வாறு :'” 

என்பது பழமொழி நானூற்றிலுள்ள பாட்டு. 

வானேற்ற வையகம் ₹* 

Bor, தானேற் றனிக்குடைக் காவல்லனாற் காப்பதுவும் 

வானேற்ற வையக மெல்லாமால்--யரனோ 

எணியேனோர் பெண்பாலே ஸீர்ந்தண்டார் மாறன் 

அளியானேல் அன்றென் பார்ஆர். 

(கு-பு.) தலைவி தோழியினிடம் கூறியது, 

(இ-ள். தோழமி/ யானோமிகவம் எளியேன் ; அதுவு 
மன்றி ஒரு பெண்பாலாகவும் இருக்கின்றேன். என் நெஞ் 

சம், நாணம், நலன் இவற்றைக் கவர்ந்து கொண்ட அக் 

கள்வனோ வென்முல் ஓப்பற்ற வெண் கொற்றக குடை 
பிடித்தவனாகவும், அரசர்க்கு அரசனாகவும் இருக்கின்றான் ; 

கிற்றரசனாக இருந்தால் அவனுக்கு மேற்பட்ட அரசனிடத் 

_திற்சொல்லியாவதுகுறையைத் தீர்த்துக்கொள்ள வழியிருக் 

கும்; அதற்கும் வழியில்லை; வேற்று காட்டு அரசனிடத்திழ் 
சொல்லியாவது, இந்த வழக்கைத் தீர்த்துவிடு என்று 
சொல்லலாமென்ஞருல், வானத்திற்கு எதிராகப் பொருந்திய 

வையகம் எல்லாமே அவனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டதாகத் 
தான் இருக்கின்றது; குளிர்ச்சியான ஈரமூள்ள மாலையை 
அணிந்த மாறன் தானாக இரங்கி அருள் செய்தால் பயன் 
உண்டு; அவன் அருள் செய்யா விடின், நீ நின்னைக் காத 

லித்த மங்கைக்கு அருளாமலிருப்பது மூறைமையன்று '*
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என்று கூறுபவர் யாவா ? ஒருவருமில்லையே ; என் செய் 
வேன் ? என்டூன்றாள். 

(வி-ம். மாறன்பால் மனம் போக்கிய மங்கை 
அவனது ஏற்றத்தையும் தனது தாழ்வையும் கோக்குன் 

ருள்; மலைக்கும் மடுவிற்குமுள்ள ஏற்றத்தாழ்வினுங்கூட 
அதிகமாக இருக்கின்றது; என் செய்வாள் ; அவனாக இரக் 
கப்பட்டு என்னை ஏற்றுக்கொண்டால் உண்டு? இன்றேல் 

ஒருவரும் சொல்லித் திருத்திவீட முடியாது; இது, முறை 

யன்று என்று கூறித் திருத்தவல்லார் இந்த வானேற்ற 
வையகத்திலேயே ஒருவரும் இல்லை; அதனால் இனித் தூது 
விடுத்தலும் பயனில்லை என்கின்றாள். 

தனிக்குடை - ஓப்பற்ற குடை. வானேற்ற வையகம் - 
வானவெளீ யெல்லாவற்றிற்கும் எதிராக இருக்கின்ற இவ் 

வுலகம். அளியானேல் - அருள் செய்யாவிட்டால். 

* தானே உலகாள்வான் நான்கண்ட வாவழக்கம் 
ஆனால்மத் ருரிதனை அன்றென்பார்.. வானோர் 
களைகண்தர னாய்நின்ற கானத்து ஆள்வரர் 

வைகொண்டார் மால்தத்தார் வத்து, 

என்பது நக்கரதேவ காயனார் பாடிய கைலைபாதி காளத்தி 
பாதி யந்தாதிச் செய்யுள். ் 

தியேன் 

௫௮. பன்மாடக் கூடல் மதுரை நெடுந்தெருவில் 

- என்னோடு நின்றார் இருவர் அவருள்ளும் 

பொன்னோடை நன்றென்ருள் நல்லளே பெரன்னோ 

கியானைதன் ஹென்ருளும் அத்நிலையள் யானை [டைக் 
எருத்தத் இருந்த இலங்கலைவேல் தென்னன் 

திருத்தார்நன் றென்றேன் தியேன். 

(கு - பு.) பொன்னோடை மா களிற்றின் உச்சிமிசை யிருந்து 
தென்னன் மதுரை நெடுந்தெருவில் உலாவரும்பொழுது சுண்டு காத் 
வித்த நங்கை, புணரா இரக்கமாகிய ஏக்கத்துடனும், பொருமலுடனும் 
சொல்லில் ஒரு மாத்திரை சோரும்படி நெஞ்சொடு சொல்லிப் பெருமூச்சு 
விடுதல்,
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(@- or.) 'கெஞ்சமே! பல மாடங்கள் அமைந்து 

விளங்கும் மதுரையில் உள்ள பெரிய தெருவில் என்னோடு 

ஈங்கையர் இருவர் நின்றனர் ; அவர் இருவருள்ளும் ஒருத்து 

பசண்டியனுடைய யானைபின் பொன்னோடை நன்றாக இருக் 

இன்றது என்றுள் ; அவள் நல்லவள் தான் ; மற்றொருத்தி 

அந்தப் பொன்னோடையின் அழகுக்கு ஏற்ப யானையும் நல்ல 

யானைதான் என்றாள் ; அவளும் நல்லவளே யானும் அவ் 

வாறு சொல்லியாவது விட்டேனா? இல்லை? யானையின் 

பிடரியின்மேல் இருக்கின்ற, விளங்குகிற வேல் வைத்திருக் 

இன்ற பாண்டியனுடைய மார்பில் அணிந்திருக்கின் ற அழகிய 

மாலைதான் நல்லது என்றேன் ; தீயேனாகிய யான் ; என்று 

தலைவி பெருமூச்சு விடுகின்றாள். 

(வி-ம்.) மதுரைக்கு அண்மையிலுள்ள ஓர ஊரிலிருந்து 
நங்கையர் மூவர் மதுரை விழாவிற்குச் சென்று பார்க்கின் 
ருர்கள் ; பெரிய பெரிய மாடங்கள் வானளாவி விளங்குகஇன் 
றன ; தெருக்களெல்லாம் அகன்று நீண்டு அழகுடன் பொலி 
இன்றன; எங்கே பார்த்தாலும் நெருக்கம் : பாண்டியன் 
வீதி வழி உலாவருகன்றுன் ; பெரிய யானையின்மேல் இருக் 

இன்றான் ; மார்பில் நல்ல மாலைகள் அணிந்திருக்கின்றான் 7 
கையில் சுடர்விட்டு விளங்குகின்ற வேல் ஒன்று வைத்திருக் 

. இன்றான் ; யானையின் நெற்றியில், மாணிக்கமும், முத்தும் 
அழுத்திப் பொன்னாற் செய்த முகபடாம் அழகோடு அழ 

காய்ப் பொருந்தி விளங்குகின்றது; ஒருத்தி கூறுகின்றாள் ; 

“அதோ பார்? பொன்னோடை எவ்வாறு இலங்குகின்றது 7 

நெற்றிப் பட்டம் இவ்வாறல்லவா இருக்கவேண்டும்” என்: 
இன்றாள் ; மற்றவள் ஆம்; நன்றாகத்தா ஸிருக்கின்றது; 
இவ்வளவு அழகான பொன்னோடையை வேறு யானைக்கு 

அணிம்தால் இவ்வளவு அழகு வருமா? அந்தப் பொன்னோ 
டைக்கு ஏற்ப இந்தயானையும் ஈகல்லயானை தான் என்கின்றாள், 

மற்றவள் இவற்றை ஒருவகையாக அறிந்தாள்; ஆனால் அவள் 

மனமுங் சண்ணும் மாறனுடைய மார்பையே .கோக்கின ; 

ஆ / எவ்வளவு அகன்ற மாாபு பருத்த.தோள்கள் / இந்த 

மார்பைக் கவ்விக்கொண்டு விளங்குகின்ற பூமாலைகளும் 

என்ன அழகாக இருக்கின்றன / அவை அவனால் அணியப் 

பெற என்னமுறையில் என்னதவம் செய்தனவோ ? அந்த 

மாலை கிடைத்தால் ஒருவாறு அறியலாமே ; ஆறுதலடைய 

7
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லாமே என்று நினைக்கின்றாள் ; பக்கத்தில் 'நிற்கன் றவரிடத் 
தில் பாண்டியனுடைய மார்பு நன்றாக இருக்கின்றது என்று 
சொல்லலாமா? அவர்கள் நகைத்து விடுவார்களே ; அன்றி 

யும் இவளுடைய காணமும் அதற்கு . இடங் கொடாது ௮ல் 
லவா? அதனால் பாண்டியனுடைய மாலைதான் நன்றாக 

இருக்கின்றது என்று கூறிவிட்டாள்; மூவரும் ஊருக்கு வந்த 
பின் மற்ற இருவரும் நலனுடையராய்க் இளர்ச்சியுடன் 
இருக்கின்றார்கள்? இவள் பாண்டியனை நினைத்து உருகுகன் 
ருள் ; கண்ணவிட் டகலாத காட்சியை மறக்கமுடியவில்லை/ 
எல்லோரும் பீழிக்கின்றார்கள் ; தனியே இருக்து கினைககின் 
முள்; * அவர்களிருவரும் மெலியவில்லையே ; பொன்னோடை 
நன்றென்றுாள் ஈல்லளே ; பொன்னோடைக்கு யான் நன்று 
என்றாளும். அக்நிலையள்தான் என்று தனக்குள்ளே சொல் 
லிக்கொண்டே வந்து, * திருத்தார் ஈன்றென்மேன் தீயேன் '' 
என்று சொல்லும்போது பெருமூச்சுடனும்,பொருமலுடனும் 

வாய் சோர்ந்து, “இ” என்பது இயல்பர்கவே குறுகத், 
: இருத்தார் நன்றென்றேன் தியேன்”” என்று ஏங்குஇன்றாள். 

அவலச்சுவை நன்றாக விளங்குகின்றது. ஈற்றடி மெல் 
லினம் பயின்று குறுகி நிற்கும் முறை மிக அழகிது. 

.. குறுக்கும்வழிக் குறுக்கலும் மெய்ப்பாடு பற்றிச் சொல் 
பவர் சொல் நெஒழ்ந்து குறுகியவழியே அமைத்தல் நலம் 

என்பது உணர்க. (தொல் - செ. சூ... 

.. பொன்னோடை - பொன்னாற் செய்த நெற்றிப்பட்டம். 
தியேன்.- SGwar. 

வஞ்சியானல்லன் 

௫௯. நறவேந்து கோதை நலங்கவர்ந்து நல்கா 

மறவேத்தன் வஞ்சியான் அல்லன் துறையின் 

_ விலங்காமை நின்று வியன்தமிழ்தா டைதந்தின் 

குலங்காவல் -கொண்டொழுகுங் கோ. ் 

(கு - ப.) தோழி தன்னெஞ்சொடு சொல்லியது: 

(இ-ள்.) கெஞ்சமே; தேனைத்தாங்கய பூமாலைகளை 

அணிந்திருக்கன்ற இவளுடைய அழூனைக் கவர்ந்து பின்பு
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அதனை இவளுக்குக் கொடுக்காத கொடுமையுள்ள- வேந்தன், 

பிறரை வஞ்சியாதவனல்லன் ; (வஞ்சியென்னும் ஊரை : 
யுடைய சோழனல்லன்) ஒழுக்கத் துறையில் இழுக்காமல் 
கின்று அகன்ற தமிழ்காடு ஐந்தனையும் தம் குலத்திற்குப் 
பொருந்திய முறைப்படி காவல்கொண்டு நடக்கின்ற பாண் 
டியன் ; ஆதலால், எவ்வாறு இவளுக்கு அவன் அருள் 
கிடைக்கப் போன்றது? என்று தோழி நிஊக்கிறாள். 

(வி-ம். தலைவி பாண்டியன்பால் காதல்கொண்டு' 
தளர்இன்றாள்; அவனோ ஒழுக்க கெறியில் வழக்காக உர 
னுடையவன் ? அவனுடைய அருள் .கிடைப்பது அரிதாக 

இருக்கின்றது? அவன் வஞ்சனையுடையவன்போல் காணப் 
பட்டான்) வஞ்சியானல்லன் (வஞ்சிக்கத்தான் செய்வான்) 
அஃதாவது வஞ்சி என்னும் ஊராஞம் சேரழனல்லன் ; 
இவன் பாண்டியன். ஒழுக்கத்துறையில் வழுக்காத 'இவன் 
எவ்வாறு இரங்கப் போகின்றான் என்று ஏங்குகின்றாள். 

நறவு - தேன். நறவேர்து கோதை - தேனைத் தாங் 
Qu கோதையை அணிர்த.பேண் / அன்மொழித் தொகைக் 
காரணப் பெயர். விலங்காமை - தவருமை. வஞ்சி - 6G 
வூர்) இதனைச்சேரனுடைய நகரம் எனலுமாம். 'வஞ்சியா . 

னல்லன் என்பதற்குக் கருவருடையானல்லன் என்றும் 

பிறரைவஞ்சியாமல் விடுவானல்லன் என்றும் பொருள் 

கொள்க. விலங்காமை நின்று - ஒழுக்க கெறியிலிருந்து 
வழுவாமல் நின்று. வியன்தமிழ் காடைந்து- அகன்ற தமிழ் 
நாடு ஐந்து. குலங்காவல் - தம் குல்த்திற்குப் பொருக்திய 
முறைப்படி காக்குங். காவல், 

உழுத உழுத்தஞ் செய் 

௭௦. உழுத உழுத்தஞ்செய் ஊர்க்கன்று மேயக் 

கழுதை செவியரிந் தற்றுல்--வழுதியைக் 

கண்டநங் கண்கள் இருப்பப் பெதும்பை கோன் 

கொண்டன மன்னோ பசப்பு, ' 

(கு - பு.) மாதனைக் கண்டு “காதலித்துத் தோள் மெலியப் பசல் 

மூற்த நங்கை தெஞ்சொடு சொல்லியது.
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(இ-ள். கெஞ்சமே? பாண்டியன் உலா வரும் 
பொழுது அவனைக் கண்ட நங் கண்கள் ஒரு கேடு மின்றி 

வாளா இருப்ப, பருத்த மூங்கில்களப் போல: அழகாக © 
இருந்து ஈம் தோள்கள் வீணாக மெலிந்து பசலையுங் கொண் 
டனவே; இது, உழுத்தங்காய் பிடுங்கிய பின் உழுத வயலில் 
தழைத்திருநத புல்லை. சளர்க்கன்றுகள். Grou gah OF 
Geaws s_pomgomuwl! 495 HF DFVanu அரிந்துவிட்டது 

போலல்லவா இருக்கின் றது என்கின்றாள். 

(வி-ம். பாண்டியன் வீதிவறரி உலா வருகின்றான் ; 
பார்க்கின்றாள் ஒரு ஈங்கை; உடனே வேட்கை கொள்கின் 
ள் ; அவனும் அந்த வீதியைக் கடந்து போயினான்; இவஞம் 

வீட்டிற்குட் சென்றாள்: உடம்பு கொதித்தது; . உணவும் 
செல்லவில்லை ; நினைந்து நினைந்து நகைந்தாள். மூங்கில் 
போன்ற அவளுடைய பருத்த கோள்கள் மெலிந்து பசலை 

கொண்டன ?) மன்னனுடைய மணத்துற்கோ வழியில்லை ; 
தனியே இருந்து நினை க்கின்றாள் ; ஈம்முடைய கண்கள் கானே 
பாண்டியனுடைய மார்பைப் பார்த்தன ;. அதனால் கண்கள் 
தானே மெலிவடைய வேண்டும்; அவைகள் விழிவிழி 

யென்று வீழமித்துக்கொண்டு இருக்கக் தோள்களல்லவா 
மெலிகின்றன ; பசலையுமல்லவா  பூத்திருக்கிறது; என்று 
நினைக்கின்றருள் ; அப்பொழுது மற்றொரு எண்ணமும் தோன் 

ிற்று?) ஒரு பெரிய வயல் : கொத்துக் கொத்தாக உழமுத்தங் 

காய்கள் காய்த்துக் கடந்தன; அவற்றை யெல்லாம் பிடுங்கி 

உழுத பின்பு அதில் பசும்புல் தழைத்துப் படர்ந்திருந்தது 7 
அதனை ஊரிலுள்ள பசுவின் கன்றுகள் சென்று மேய்ந்து 

வீட்டுப் போய்விட்டன; நிலத்துக்குரியவன் பார்த்தான் 
வயலுக்குப் பக்கத்திற் சில கழுகைகள் சென்றுகொண் 
டிருந்தன ; அவைகள்தான் மேய்கந்துவிட்டுச் செல்கின்றன 

என்று கருதி, விரைந்து ஓடிக் கத்தியை உருவி அவற்றின் 
காதுகளை அறுத்துக் தொலைதக்தான் / அவைகளும் கத்திக் 
கொண்டு ஓடிவிட்டன; இதைத்தான் Alor Gare; Bs 
ஊர்க்கன்றுகள் சென்று மேயக் கழுதையின் செவியை 

அறிந்தது போலல்லவா ஈம்மூடைய நிகழ்ச்சியும் இருக்கன் 
து 2 என்று நினைக்கின்றாள்; ஈம்மூடைய சண்கள் பார்த் 

நன? அதற்கு இந்தத் தோள்கள் மெலிந்துவிட்டனவே 7 
என்று ஏங்குகஇன்றாள்.
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.பாண்டியனுடைய மார்புக்கு “உழுத உழுத்தஞ் செய்” 

உவமையாகக் கருதப்பட்டது; இதில் தலைவியின் உட் 

கோள் ஒன்று. மறைந்து கிடக்கின்றது? அவனுடைய 

உரிமை மகளிரால் மார்பிலுள்ள பயன்கொண்டு அதிலுள்ள 

மூடிகளுக் தேயும்படி உழப்பட்ட மார்பில், என் sem sor 

தானே சென்று மேய்ந்தன ; அதற்குத் தோள்களா மெலிய 

வேண்டும்? என்பது குறிப்பு. 

இது, ஏது நுதலிய முதுமொழியணி, 

மூழங்குங் கடா யானை 

௬௧. சென்றதுகொல் போந்ததுகொல் செவ்வி பெறுத் 

் ‘ துணையும் 
நின்றதுகொல் நதேர்மருங்கில் கையூன் தி--முன் றில் 

முழங்குங் கடாயானை மொய்ம்மலர்த்தார் மாறற் 

_ குழந்துபின் சென்றவென் னெஞ்சு. 
a 

(கு-.ப.) மாறன்பால் வேட்கையுற்றுப் பின்தொடர்ந்து சென்ற ் 

தன் மனத்தின் நிலையைத் தலைவி தன் நெஞ்சொடு கூறியது. 

(இ-ள்.) மனமே! 'முற்றத்திலே நின்று முழங்கு 
இன்ற மதயானைகளை யுடையவனும், வண்டுகள் மொய்க் 
இன்ற மலர்மாலை அணிந்தவனுமாகிய பாண்டியனை அடை 
தற் பொருட்டு வேட்கை நோயுழந்து, அவன் பின்னாலே 

தொடர்ந்து. சென்ற என் மனம் அங்கே போய்ச் சேர்க் 
'இருக்குங் கொல்லோ? அல்லது, போய் அவனுடைய ௮௬ 
ளைப் பெற்றுக்கொண்டு மீண்டு விட்டதோ? அன்றேறல், 

அவனுடைய செவ்வி கிடைக்கும் வரை தன் அழகிய இடை 
Wb கையை ஊன்றிக்கொண்டு அங்கேயே நிற்கின்றதோ? 
யாது செய்தது கொல்லோ? என்கின்றாள். 

(வி-ம். வமுதியின்பால் உளம்போக்கி மயலுற்த. 

ஈங்கை உருவமில்லாத தன் மனத்திற்கு உருவம் கொடுத்து 

அதன் நிலையை எண்ணி ஏங்குனெறாள். 

வண்டு மொய்க்கும்படி மலர்மாலை யணிந்திருந்த மாற 
னுடைய மார்பினை அவளுக்கு மறக்க முடியவில்லை. மனம் 
சுழன்றது; அவன் பின்னாலேயே போயிற்று; வீட்டிலே
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யிருந்துகொண்டு நினைக்கின்றாள். மனம் பாண்டியனிடத் 
திற் போயிற்றோ ? போய்த்தான்” இரும்பியதோ £? அவன் 
செவ்வி இடைக்கும்வரைத் தன் மருங்கிற் . கையூன்றிக் 
கொண்டுறிற்கன்றதோ? என்றுநினைக்கும்போது தலைவிக்கு 
மற்றொரு நினைவு வருகின்றது; மாறனுடைய முற்றத்தில் 
மத யானைகள் மறிகடல்போல் முழங்கிக்கொண்டு நிற்குமே: 

அதற்கு அஞ்சி நடுங்கிக்கொண்டுதானே அரண்மனை வாச 
லில் நிற்கும் என்று கருதுகின் றாள். 

ப கடும்பணித் இங்கள்தன் கைபோர்வை யாக 

தெடுவ் கடை நின்ததுகொல் தோழி! 
& 

என்ற பாடலிலும், இப்பாடலிலும் உருவமில்லா மனத்திற்கு 
உருவங்கொடுத்துச் செயலும் ஏற்றி அருவ ஒவியம் தீட்டி 

யிருக்கன் ற. முறை பர்ராட்டத் தக்கது. ₹ இவ்வளவிழ் செல்லுங் 

கொல் ' என்ற ஈள வெண்பாப் பாடல் இதனை ஓத்து வந்தமை 

காண்க.. 

“கொல் என வருவன வெல்லாம் ஐயப்பொருள் குறித்த 

இடைச் சொற்கள். செவ்வி - alia al உரை 

யாடற்கு வாய்ப்புடைய நேரம்) 

* கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி, 

அறம்பார்க்கும் ஆற்றி னுழைந்து ”? 

என்பது குறள். சென்றதுகொல் - பாண்டியனுடைய இருப் 

பிடத்திற்குப் போயிற்று கொல்லோ? போந்ததுகொல் - 
போய் அவனருள் பெற்று மீண்டது கொல்லோ 7 நேர் 
மருங்கு - அழகிய இடை. முன்றில் - வாசல். கடாயானை - 

மதயானை. மாறற்கு உழந்து- பாண்டியன் பொருட்டு வேட் 
கைய்ற்றுச் சுழன்று. 

தலைவியினுடைய வருத்தத்தையும், அழமுகையென்னும் 

மெய்ப்பாட்டினையும் கன்றாக உண ர்த்துகின்றது இப்பாடல்.



சோழன் 

புகழ் | 
திங்கள் அதற்கோர் திலதம் 

௬௭௨. மந்தரங் காம்பா மணிவிகம் போலையாத்' 
திங்கள் அதற்கோர் தஇலதமா-- எங்கணும். 

மூற்றுநீர் வையம் முழுது நிழ.ற்றுமே 
கொற்றப்போர்க் கிள்ளி. குடை. 

(கு - பூ) கொற்றப் போர்க் கிள்ளி குடையின் சண்ணனி கூறல், 

(Q - ar.) வெற்றிப் போர்ச் சோழனது குடை, மந்தர 

மலையினைக் காம்பாகவும், நிலவிசும்பீனை ஓலையாகவும், 
சந்திரனை அதற்கு ஓர் நடு வட்டமாகவுங்கொண்டு கடல் 

புடைசூழ்ந்த வையகம் எங்கணும்: எஞ்சாமல் நிழலைச் 
செய்யும் எ - று. 

(வி-ம். குடை, செங்கோல் என்பன அரசர்க்குச் 

சிறந்தவை:; செங்கோல் ' பிடித்தல் முூறைகோடாமைக்கு 
அறிகுறியாகும்; குடை பிடித்தல், அரசன், தன் தணணனி 
யாகிய குளிர்ந்த அருள் நிழலினால் உலகத்தைக் காக்க 
வேண்டும் என்பதற்கு அறிகுறியாகும் :; வாயிற் கடைமணி 
நடுநா நடுங்காமல் தன் ஆணை எங்கும் சென்று இடர் 

-வெப்பத்தை. நீக்க அரசாண்ட சோழனுடைய குடை ஒரு 

குறுகிய அளவு உடையதன்று. அறிகுறிக்காக வைத்திருக் 
கும் குடை சிறியதுதான் / ஆனால் அவன் உலஒற்கு நிழல் 

செய்கின்ற குடை மிக மிகப் பெரியது; மந்தர மலைதான் 
அதற்குக் காம்பு; நில ஆகாயப் பரப்பு முழுதும் அதற்கு 

மேற்பரப்பு ஓலை; சந்திரன் நடுவட்டம் ; அந்தக் குடை 
உலகம் முழுதும் நிழல்செய்து காக்கின்றது; என்று அவன் 

குடையின் தண்மையும் கோலின் செம்மையுங் கூறுகன்றார். 

ஞாயிறு சுமந்த கோடுதிரன் கொண்மூ 

மாக விகம்பின் நடுவுநின் ருங்குக் 

கண்பொர விளங்குநின் விண்பொரு வியன்குடை 

வெயின்மறைக் கொண்டன்றோ வன்றே வருந்திய 

குடிமறைப் பதுவே கூர்வேல் வளவ |”
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என்ற புறகானூற்றின் ௩௦௫ - வது: பாடல் அடிகளையும் 
நோக்குக. 

மந்தரம் - மந்தரமலை. மணிவிசும்பு - நீலமணிபோன்ற 
நிறமுள்ள ஆகாயம். திங்கள் - சந்திரன். திலதம் - நடு 
வட்டம். ..நிழற்றும் - நிழலைச் செய்யும். கொற்றம் - 
வெற்றி. எங்கணும் - எவ்விடத்தினும். 

* எமக்குக் காட்டாய் 

௭௩. *குருநத்தம் ஒசித்தஞான் ுண்டால் அதனைக் 

கரந்த;வடிவெமக்குக் காட்டாய்--மரம்பபரு 
யோரிற் குருகுஉறங்கும் 'பூம்புனல்நீர் நாட? 

மார்பிற் கடந்த மறு. 

(கு-பூ.) :' ஓவைநிலை: அஃதாவது மாநிலங் காக்கும் மன்ன 
னைக் காத்தற் கடவுளசகிய திருமாலாகக் கூறுதல். 

(இ-ள். வைக்கோம் போரின்௧ண் உள்ள நெல்லைத் 

தின்பதற்குச் சென்ற குருகுகள் அதனைத் தின்று பின், 
தன்னை விரட்டுவா ரின்மையானும், ஆப்போரே. தனக்கு 

ஒரு பஞ்சணைபோன்று இருத்தலானும், அடைகால் மரத் 

திற்குச் செல்லப் பெறாது, அங்கேயே தங்கி உறங்குகின்ற 
பூவிரி புதுப்புனற் காவிரி புரக்கன்ற தண்ணடை சூழ்ந்த 
நாட்டினையுடைய சோழனே ! நினது மார்பின்கட் கடந்த 
மறு, முன்னர் நீ குருந்தம் ஒ௫ித்த காலத்தில் இருந்தது 7 
அதனைக் கரந்த வடிவினை எமக்குக் காட்டாய்; என் கன்ருர். 

ஓ௫ித்த - ஒடித்து வளைத்த; குருகு - பறவை7 கரந்த - 
ஒளித்த; போர் - வைக்கோற்போர். 

இது மாயோன் மேய மன்பெருஞ் சிறப்பிற் 

ருவச விழுப்புகழ்ப் பூவைநிலை, 

அன்றைக்குக் கோவியருக்கு ஓதுக்கிடமாகச் குருந்த 
மரத்தை ஓடித்து வளைத்த காலத்திலே, நின் மார்பில் மறு 
  

* தொல் - புறத்திணை இயல் ௫. ஈச்சினார்க்கனியர் மேற்கோள், 

இதுமுத்தொள்ளாயிரப் பாடலாக விருக்கும் என்று கருதிச் சேர்க்கப் 

பட்டுள்ளது.
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இருந்ததே ;? அதை இப்பொழுது யாங்கு ஓளித்தாய் காட்டு? 
என்கின்றார்.. 

ஒளித்து வைத்்தஇிருந்ததைக் கண்டுவிட்டதாக ஒரு பெரு 
மிதம் பேசுகின்றார். * கூந்தன்மா ஊர்ந்து ' என்ற பாடலும் 
அதன் உரையும் காண்க, 

திருமாலின் மார்பில் திருவும் மறுவும் இருத்தல் : 
ந. வ 

உணர்க. 

வினைவகையால் வேறு 

௭௪. *புனல் நாடர் கோமானும் பூந்துழாய் மாலும் 

வினை வகையால் வேறு படுவர் புனல் நாடன் 
ஏற்றெறிந்து மாற்றலர்பால் எய்தியபரர் மாயவன் 

ஏற்றிரத்து கொண்டமையி னால். , 

(G-¥-) புனல் நாடாளும் சோழன் இருவுடைமையினால் திகு 
pro யொப்பவனானாலும், தொழில் வகையால் மேம்பட்டவன் காண், 

சோழன் மாற்ருரை எதிர்த்து வென்று கொண்ட நிலத்தை மாயவன்: 
மாவவியினிடத்து இரந்துதானே பெற்றுக்கொண்டான், என்று தலைவி 

கூறுதல். ் 

(இ-ள். தோழி/ காவிரிப்புனல் பாய்கின்ற காட 
னாகிய சோழன் மாற்றார் வீசிய வேலைத் தன் மார்பில் 
ஏற்றும்,” தன் வேலைப் பகைவர்மேல் எறிக்தும் அவரை 
வென்று கொண்ட நிலத்தைத் திருமால் மாவலிபால் இரசக் 
தும். நீரேற்றும் பெற்றுக் கொண்டானல்லவா £ ஆதலால், 
நீர்நாட்டில் வாழ்பவருடைய தலைவனாகிய சோழனும் 
அழகிய துளசிமாலை யணிந்த திருமாலும் வினைவகையால் 
வேறுபடுவர்காண், என்று தலைவி தோழியினிடம் கூறுகின் 

மூள. ் 

(வி-ம். போர்' தொடங்கிற்று) சோழன் சென்று 

மரற்றுரை வென்று வாகைமாலை சூடிக்கொண்டு வந்தனன்? 
வீதுவமி உலா வருஇன்றான் ; எல்லோரும் பார்க்கின்றார் 
கள்; திருமால் என்றுதான் இவனைச் சொல்லவேண்டும் 7 
காத்தல் தொழிலாலும் செல்வத்தாலும் அவ்வளவு சற் 
  

* முத்தொள்ளாயிரம் என்று கருதத் தக்கது,
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இருக்கின்றான் ; என்று பேசுகின்றார்கள்? இதைக் கேட்ட 

தலைவி தோழியைப் பார்த்துக் கூறுகின்றாள்; தோழி / நம் 
சோழன் மாற்ருரை வென்று மாநிலத்தைச் தனதாக்கிக் 
கொண்டான்? இருமால் மாவலியினிடம் இரந்து தானே 

நிலம் பெற்றான்: ஆதலால் தொழிலால் சோழன் மேம் 
பட்டவன் காண் ; என்று தோழியினிடம் கூறுகின்றாள். 

புனல் காடர் கோமான் - புனல் காட்டில் வாழ்பவ 
ருடைய, மன்னனாகிய சோழன்; பூக்துழாய்மால் - அழகிய 
துளசிமாலை யணிந்த இருமால்; ஏற்றெறிந்து - மாற்றார் 
வீசிய வேலைத் தன் மார்பில் ஏற்றும், தன் வேலை மாற்ருர் 
மேல் எறிந்தும். போரேற்று மாற்றார்மேல் வேலை வீசி என 

லும் ஆம். ஏற்றிரந்து - நீரேற்று இரந்து கேட்டு. 

நாடு 
கூற்றிசைத்தாற் போலுமே 

௭௫. காவல் உழவர் களத்தகத்துப் போரேறி 

'நாவலோஓ வென்றழைக்கும் நாளோதை--கர்வ 
ர லன்றன் 

கொல்யானை மேலிருந்து கூற்றிசைத்தாத் போலுமே 

நல்யானைக் கோக்கிள்ளி நாடு. 

(கு - 4). கோக்கிள்ளியின் நாட்டுவளம் கூறுதல், லு 

(இ-ள்.) கல்ல யானைப் படைகளையுடைய கிள்ளி 

என்னும் சோழ மன்னனுடைய காட்டில் நெற் களத்தைச் 
காக்கின்ற உழவர் அக்களத்திலுள்ள கெற்கதிர்ப் போர் 
களின் மேல் ஏறி நெல் அடித்தல் முதலிய தொழிலில் 

மூனைதற்பொருட்டு உழவர்களை நாவலோ என்று அழைக் 
இன்ற காலை ஓசையானது, போர் வீரர்கள், மன்னனுடைய 

ட மாற்றாரைக் கொல்லும் யானைகளின்மேல் இருந்து, போர்த் 
தொழிலில் முளும்பொருட்டுத் தம் பகுஇயினராகிய வீரர் 
களை நாவலோ, என்று இசைத்து அழைத்தாற் போன 

இிருக்கன்றது எ - று, 
கூற் றிசைத்தாற் பேசலுமே '? 

என்பதற்கு,
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வில்லேருழவர் யானை மேலிருந்து கூவும் ஆண்மைச் கூச் 
சல் கூற்றுவனைத் தமக்குத் துணையாக அழைத்தாற் போலும் ' 
என்றேனும், * உயிர்த்தொகைகளை விருந்தாக உண்ண 
வருதி/ யாம் விருந்திடுகன்றேம்'' என்று: அழைத்ததாக 
வேனும், கூற்றே யானையின் மேலிருக்து கூச்சலிட்டது 
போலும் என்றேனும் கொள்க. கொல்லுதற் றொழில்: 
ஓப்புமைபற்றி மன்னனது போர் வீரனையே கூற்றுவனாக 
மூ.ற்றுருவகப்படுத்தியதாகவும் கொள்ளலாகும். “கூற்று - 
ஒரு பகுதியாளர், கூற்றுவன், கூற்றுவனையொத்த படைத். 

தலைவன். — 

(வி- ம்.) இள்ளியின சாட்டில் காவிரியின் வளத்தால் 
நெல் மிகுதியாக விளைகின்றது. : அறுவடைக் காலத்தில் 
எங்கே பார்த்தாலும் களமும் வைக்கேஈற் போர்களும் வண் 
டிகளும் 2வலையாட்களின்: ஆரவாரமும் மிகுதிமாக இருக் 
கும். களத்தில் நெல்லை அடித்துக் குவித்து அதனைக் காப்ப 
தற்காகக் களத்திலேயே படுத்திருந்த பலர் அதிகாலையில் 
விழித்துக்கொண்டு வேலை செய்பவர்களை அழைக்கத் 
தொடங்கி வைக்கோற்போரின்மேல். ஏறி நின்றுகொண்டு 
அக்காலத்து முறைப்படி ‘sraGwrg’ என்று கூவு 
கிறார்கள் :: இவ்வாறு கோடிக்கணக்கான வைக்கோற் 
போரின் மேல் ஏறி அவர்கள் மருத நிலத்திற் கூவும் ஓசை 
யின் மிகுதியைக் கூறவந்த ஆூரியர் அதற்குப் போர்க் 
களத்து ஆரவாரத்தை உவமை கூறத் தொடங்கி கெய்தல் 
நிலத்தில் . வீரர்கள் தும்பை சூடிப் போர் செய்யத் 
தொடங்குங, காலையிற் கோடிக்கணக்கான யானைகளின் 
மேல் ஏறித்தம் UG Hvar gr Bus வீரர்களை, ‘sraCarg’ 

என்று அழைத்துப் போர்த் தொழிலில் erent aay ஆர 

வாரத்தை ஓத்திருக்கின்றது; என்கின்றுர். 

“நாவலோ” என்னும் சொல் ஏர்க்களம், போர்க் 
களம் முதலிய இடங்களில் தத்தம் பகுதியினரை அழைக்கும் 
குறியீட்டுச்சொல், 

மன்னரும், உழுவித்து உண்ணும் வேளாளரும் தத்தம் 
தொழிலாளருக்கு மகிழ்வாய்ப் பொருள் வழங்கும்பொழுது 
* நரவலோத”” என்று தொழிலாளரை அமழைப்பித்தலும், 

உண்டு.
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இருவர் தம்முள் எதிர்த்துச் சொற்போர் புரியுங்கால் 
நாவற்கொம்பை நட்டுவைத்து, 'கெடுமொழி கூறி ஒருவரை 
ஒருவர் * சரவலோ '”.என்று விளித்திலும் உண்டு. 

தனிச்சரில், ப மாவலவன்"' என்றும் ஒரு பாடம் உண்டு. 

அப்பாடத்திற்கு, “யானை ஏற்றத்தில் வல்லான் '? என்று 
பொருள் கொள்க. 

“ நரவலோ என விளிப்பத் தொழுவரெலாம் நயந்து 
எய்தி வினையின் மூள்வார்”' என்பதுகாஞ்சப்புராணம். 

காளோதை - காலைப்பொழுதில் இசைக்கும் ஓசை. 

கூற்று இசைத்தாற் போலும்--தம் பகுதியாரை அமைச் 

தாற்போலும் ; காவல் உழவர் - ஏர்க்களங்: காக்கும் உழ 
வர்; போர் ஏறி - நெற்கதிர்ப்போரின்மேல் ஏறி; ஏர்க் 

களங்காப்போர், நெற்போரின்மேல் ஏறி. அழைத்தல் 

போர்க்களங் காப்போர் யானை மேலேறி அழைத்தலை ஓக்கும்: 

எனக. 

நகர் 

விற்பயில் வானகம் 

௭௭. மாலை விலைபகர்வார் கிள்ளிக் களைந்தபூச் 

சால மருவியதோர் தன்மைத்தால் - காலையே 

விற்பயில் வானகம் போலுமே வெல்வளவன். 

Qua Hurt உறந்தை யகம் | 

(கு - பு, உறைஞரின் வளத்தை உவந்து உரைத்தல். 

(இ-ள்.) மாற்றாரைப் போரில் வெல்லும் வளவனது 
அழகு நிறைந்த உறையூரினிடத்திலுள்ள வீதிகள், முதல் 

நாள் மாலைப் பொழுதில் பூ விலை பகர்பவர் தொடுக்கும் 
பொழுது நகத்தாற் இள்ளிக் களைந்த பல நிறப் பூக்கள் 
மிகுதியாகப் பொருந்தியதாகய at இயல்பினை யுடைத் 
தாதலால், மறுகாள் காலையில் வானிடத்திலே' பொருந்திய 

வில்லைப் போன்றதாக இருக்கும் எ-று. 

. (க-து.) பூ விற்பவர்கள் முதல்காள் மாலைப்பொழு 

இற் இள்ளிக் களைந்தெறிர்த பல வண்ணப் பூக்கள் மிகுதி
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செலுத்த நினைத்தவர்களுக்கும் எம் மிகுந்த தண்ணிய உறக் 
தையார் மன்னன் செவ்வியிலனாயினன் ; ஆதலால் தேற்று 
வந்தவரில் இறை செலுத்தும் செவ்வி வாய்க்கப் பெறாதவ 
ரும் பலருளர். இன்னும் செவ்வியிலனே ! என்செய்வது? 

என்று கூறுகின்றான். ் 

(வி-ம். தாம் கொடுக்கவேண்டிய திறைப் பொருளை 

உரிய காலத்திற் கொடுக்காவிட்டால் மாறனுக்குப் பெருஞ் 
சிற்றம் வக்துவிடும் 7 ஆதலால், மன்னர் பலர் இரண்டுவர்து 

திறைசெலுத்தி வணங்குகன் நனர். மிகப்பலர் வணங்கும் 
போது அரசனுடைய திருவடிகளில் முடிகள் தாக்குதலால் 

அவைகளிற் புண்ணேற்பட்டுவிட்டன. பின்பும் வந்து 
கெருக்குகன்றார்கள்.? அப்பொழுது வாயிற் காப்பாளன் 
இவ்வாறு “கூறுகின்றான். 

் நின்றீமின்- பொறுமின் ; ' நில் ” என்ற பகுதியின்மேல் 
ஈகாரம் வந்து சேர, அதற்கிடையில், லகரம் னகரமாகப் 

பின் றகரமும் வரப்பின்பு 'நின்,நீ' என்றாகும்7 அதன்மேல் 

“மின்” விகுதி சேர்ந்தது ; ஆதலால் நின் றீமின் என்ருயி நறு. 

“மூன்னிலை முன்னர் ஈயும் ஏயும், அந்நிலை மரபின்மெய் 
யூர்ந்து வருமே * என்பதனாலுணர்க. 

நின்று ஈமின்--என்று பிரித்தல் காலாது. பொருந்து 

மெனின் அதுவுங் கொள்க. 

நெருநல் திறை கொணர்ந்து முன்றந்த மன்னர் முடி 
தாக்க - கேற்றுத் திறைப்பொருள் கொண்டுவந்து முதலிற் 

றந்த மன்னர் வணங்கும்போது முடிதாக்குதலாலே 5 இன் 

ம் செவ்வி இலனே - கேற்றுப்பின்பு வந்தவர்க்குச் செவ்வி 

யிலனாகியிருந்தான் ; அதுவேயன் றி இன்றைக்கும் செவ்வி 
யிலனே ; என்இன்ருன். ௨ம் - இறந்தது தழுவியது. 

பெருந்தண் ணூறந்தையார் கோ--உறந்தையார் மன் 

னன் மிக்க தண்ணளியுடையன்தான் ; உங்களைக் காக்க 
வைக்கமாட்டான் ; ஆனால் திருந்தடி புண்ணாடச் செவ்வி 
யிலனே / என்ன செய்யலாம் என்கின்றான். * இலனே * 

என்பதில் தன் மன்னன் காலில் புண்பட்டதைப் பொருமல் 
அவன் மனம் வருந்துகின்ற நிலை வெளியாகின்றது. திருச் 
தடி. - நல்லியல்பான பூங்குறி, வளைக்குறி முதலியன உள்ள 

அடிகள். ்
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குதிரை மறம் 

போன்னுரை கற் போன்ற. 

௭௮. *சாலியரி சூட்டால். மடையடைக்கு நீர்தாடன் 

மாலு மமைத்தடக்கை மாவளவன்--காலியன்மா 

மன்னர் முடியுதைத்து மார்பகத்துப் பூணுழக்கிப் 

பொன்னுரைகற் போன்ற குளம்பு. 

(கு- பூ.) சோழனுடைய குதிரையின் மறச்செயலைக் கூறுதல். 
. 

(இ-ள்.) ஈண்ப/ நெற்கதிர் அறுத்த பின்பு அத்த 
வைக்கோலினாலே மடைகளை அடைக்கும்படி அவ்வளவு 

நீர்வளம் நிறைக்இருக்கன்ற சோழநாட்டினை ஆள்பவனாகிய 

ஒன்றனோடு ஒன்று கூடித் திரண்டு மயங்கிப் பொழிகின்ற 

மேகத்தைப்போலக் கொடைத் தொழிலிற் சிறந்த பெரிய 

கையினை உடைய பெரிய வளவனுடைய, காற்றைப் 

போல விரைந்து செல்லுக் தன்மையுடைய குதிரைகளின் 

குளம்புகள் ; மாற்றரசருடைய பொன்முடிகளை உதைத்த 

லாலும், அவர்களுடைய மார்பில் அணிந்திருக்கன்ற பொன் 

னணிகளை எற்றித் திருகுதலாலும் பொன்னுரைத்த கட்ட 

காக் கற்களைப் போன்றனகாண் ; என்,று கூறுகின்றான். 

; சாலி அறி சூட்டால் மடை அடைக்கும் நீர்நாடன் - 

மற்ற நாடுகளில் நெற்கதிர் விளையும் வரை குளத்திலும் 

கால்களிலும், யாற்றிலும் நீர் வருதல் அறிது ; ஓரோஒரு 

கால் செழிப்பாக இருப்பினும் கதிர் அறுக்கின்ற காலத் 

இலே நீர் வற்றிவிடும் : ஆனால், பூவிரி, புதுப்புனற் காவிரி 

பாய்கின்ற காட்டில், நெற்கதிர் அறுத்த பின்புங்கூடத் Sor 

ணீர் மடைவழி பொங்கிக் கொண்டுவரும் £? அந்த மடைகளை 

அடைப்பதற்கு வைக்கோற் போரைக் கட்டிக்கொண்டு 

வந்து மிகமூயன்று அடைப்பார்கள். அவ்வளவு நீர்வளம் 

உடையது என்று பாராட்டுகின்றார். 

சாலி - நெற்கதிர். அரி சூட்டால் - அறுத்துக் களத் 

இற் சேர்த்துச் கடாவிட்டு, உதறி அடைத்த நெற் போரி 

னாலே. 

  

* முத்தொள்ளாயிரமென்று கருதத்தக்கறு,
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மாலும் மழைத் தடக்கை - முகிற் படலங்கள் ஒன்ரு 
டொன்று மயங்கிக் கலந்து பெய்கின்ற மழையபோலக் 
கொடைத் தொழில் செய்யும் பெரிய கை. காலியல்மா : 
கால் - காற்று. இயல் - தன்மை. மா - குதிரை. காற்றைப் 

போன்று விரைஈது செல்லுந் தன்மையுடைய குதிரை. 

இயல் - இயலுதல் எனினும் ஆம். போர்க்களத்தில் வளவ 
னுடைய குடுரைகள் காற்றினும் கடுகிச் சென்று: மன்ன 
ருடைய பொன் முடிக உதைத்தன. மார்பிலுள்ள பொன் 
னண்ிகளை எற்றி உழக்கஇத் தங்கம் உரைத்த கட்டளைக் கற் 
போன்ற ஃகுளம்புகள் உடையவாயின என அவற்றின் 

மறத்தை விரித்துரைக்கன்ருர். 

இதனால், .நீர்காட்டுவளமும் வளவனுடைய போர்ப் 

பரீகளின்.செயலும் கூறப்பட்டன. 

யானை மறம் 

பனி மதியம் 

௬௯. * மண்படுதோட் கன்னி மதயானை மாற்றரசர் 

வெண்குடையைத் தேய்த்த வெகுளியால்--விண் 

[படர்ந்து 
பாயுங்கொல் என்று பணிமதியம் போல்வதுூஉம் 

தேயுந் தெளிவிசும்பில் நின்று. 

கு - ப.) சோழனுடைய யானையின் வீரத்தை இயம்புதல், 

(இ-ள். தோழி! நிலவுலகத்தைக் . தாங்குகின்ற 
பரிய தோள். களுடைய கிள்ளியினுடைய மதயானை. பகை 
கரசருடைய வெண் கொற்றக் குடையைப் பிடுங்கித் தேய்தீ 
தெறிந்த சிற்றத்தினால்; ஆகாயத்திலே பாய்ந்து வந்து 
கம்மேலும்  பாய்ரந்துவிடுங்கொல்லோ ' என்று நினைத்துக் 
குளிர்ச்த முழுமதி எனப் படுவதும், தெஸிந்த ஆகாயத்திலே 
நின்று நடுங்கித் தேய்கன்றது ; என்று தலைவி கூறுகின்றாள்: 

். தலைவியும் தோழியும் நாள்தோறும் நிலாமுற்றத்திலே 
நின்று, மதியைப் பார்த்து மகிழ்வது வழக்கம். ஒருநாள் 
  

* முத்தொள்ளாயிரமென்று கருதத்தக்கது.
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தலைவி தோழியைப் பார்த்துக் கூறுகின்றாள் ; தோழி / 

இந்தத் திங்கள் ஏன் தேய்கின்றது? தெரியுமா ? ௩ம் மன்ன 

னுடைய யானை மாற்றரசர் குடையைப் பிடுங்கித் தரையில் 

மோதி கொறுக்கித் தேய்த்த சீற்றத்தினாலே,; தன்மேலும் 

பாய்ந்து பிடுங்கித் தேய்த்து விடுமென்று பயந்து நடுங்க 

அச்சத்தினால் நிலத்திற்கும் வராமல் ஆகாயத்திலேயே நின்று 

தேய்கன்றது, என்கின்றாள். குடைக்கு உவமைப் பொரு 

ளாகிய தங்களையும் யானை பிடித்துத் தேய்த்தாலும் தேய்க். 

. கும் என்று கூறுகின் மாள். 

இதனால் மன்னனுடைய மதயாசையின் *தோற்றமும் 

"ஏற்றமுங் கூறினார். i 

மண்படுதோள் இள்ளி - நிலவுலகத்தைத் தாங்கியிருக் 

இன்ற தோள்களையுடைய சோழன் ; வெகுளிய௱றல்'- சீற்றத் 

தால் ; விண்படர்ந்து - ஆகாயத்திலே பாய்ந்து சென்று. 

போல்வது என்பதனை ஒப்பில் போலியாகக் கொள்க, 

நால்வாய்ப் போருப்பு 

௪௦. * காணிமிர்த்தால் கண்பரிப வல்லியோ புல்லாதார் 

மானனையார் மங்கலதாண் அல்லவோ-.-தான 

மழைத்தடக்கை வார்கழற்கால் மானவேற் கிள்ளி 

புழைத்தடக்கை நால்வாய்ப் பொருப்பு, 

(கு-பூ.) கள்ளியின் களிற்றின் வீரத்தினை ஒருவன் மற்றொரு 

வணிீடம் புகழ்த்து கூறுதல், 

(இ-ள்.) நண்ப/ உலகத்திற்கு வரையாது பெய் 
கின்ற மேகத்தைப் போன்று வரையாது கொடுக்கும் பெரிய 
கைகளையும் நீண்ட வீரக்கழல் அணிந்த அடிகளையும், வலிய 
வேற்படையையும் உடைய கிள்ளியென்னும்” சோழமன்ன 

னுக்கு உரித்தான, உள்ளே துளையுடைய பெரிய கையையும் 
தொங்குகின்ற வாயையும் உடைய மலையாகிய யானை, காலை 

நிமிர்த்து இழுத்தால் அதன் கால்களில் கட்டியிருக்கும் 
சங்கிலியின் கண்கள் மட்டுமா பூட்டுவிட்டு நெ௫மும் £ 

  

* “யா. காரிகை : மேற்கோள். 

முத்தொள்ளாயிரம் என்று கருதத்தக்கது, 

8
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அவைமட்டும் அன்று; பகைவருடைய மான்போன்ற பார்வை 

யுடைய மனைவியர்தம் கழுத்தில் நல்ல காளிற் கட்டிய அந்த 

மங்கல நாண்கயிறுகளும் அறுபட்டுவிடுங் கண்டாய் என்று 
கூறுகின்றான். 

(வி-ம்.) அடுத்த ஊரிலிருந்து தன் ஈண்பன் ஒருவன் வர 
அவனை வரவேற்று மகஒழ்கின்றுன் ; ஓவ்வொரு வீதியாகப் 

பார்த்துக்கொண்டு பேரகின்றார்கள்; உறையூர் வள 
மெல்லாங்கண்டு மகிழ்ந்துகொண்டு யானைப் படை நிற்கும் 
இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள்; எங்கே பார்த்தாலும் 
யானைச் கூட்டங்கள் .மலை மலையாக : நிற்கின்றன ? பெரிய 
கோடுகளும், அவற்றிற் கட்டியிருக்கும் கிம்புரிப் பூண்களும் 

உயர்ந்த தோற்றமும் மனத்தைக் கவர்ந்தன. ஆயிரக் 
கணக்கானஃயானைக் கூட்டங்கள் மறிகடல்போன் முழங்கு 
கின்றன. பெரிய பெரிய சங்கிலிகளாற் கால்களைக் கட்டிப் 
போட்டிருக்கின்றார்கள். அவற்றைப் பார்த்துக்கொண்டே. 

போகும்பொழுது ஈண்பன் கூறுகின்றான் ; பார்த்தாயா 
இந்த யானையை ? காலை நீமிர்த்தால் அந்தச் சங்கிலிக் சண் 
கள் அற்றுப் போய்விடும்போ லிருக்கின்றதே என்ன, 
மற்றவன் சங்கிலிக் கண்கள் மட்டுமா ? காலை நிமிர்த்தால் 

சங்கிலியை ௮றுத்துக்கொண்டுபோய்ப் பகைவரையெல்லாம் 

'அழித்துவிடும்: பகைவருடைய மனைவியர் தம் கழுத்த 
லுள்ள மங்கலக் கயிறுகளும் அற்றுப்போய்விடும் என்று 

யானையின் மறத்தன்மையை இயம்புகின் ரன். 

் “காலை நிமிர்த்தால் பரிப வல்லிக் கண்ணோ? என்று 
மொழி மாற்றிப் பொருள் கொள்க. வல்லிக்கண் - சங்கிலி 
(விலங்குகளின் பூட்டுவாய்க் கண்கள். பரிப- அற்றுப் 
போவன. புல்லாதார் - பகைவர். மான் அனையார் - 

மானைப்போன்ற விழியுடைய பெண்கள். தானம் மழைத் 
தடக்கை - உலகிழ்மு இன்றியமையாத தண்ணீரைத் தானம் 

செய்கன்ஐற மேகத்தைப் போன்று கொடைத்தொழில் 

செய்யும் பெரிய கை. வார் கழல் கால் - நீண்ட வீரக்கழல் 
அணிம்த கால்கள். புழைத்தடக்கை - உள்ளே துளையுள்ள 

பெரிய கை. நால்வாய் - தொங்குகின்றவாய். பொருப்பு - 
மலையாஇுய யானை, மானவேவல் - வீரவேல்.



யானை Lp - 

கோத் தெடூத்த கோடு, 

TS. அயிற்கதவம் பாய்ந்துழக்கி யாற்றல்சால் மன்னர் 
எயிற்கதவங் கோத்தெடுத்த கோட்டாற்-பனிக்கடலுட் 

பாய்தோய்ந்த நாவாய்போற் ரோன்,றுமே யெங் 

காரய்செவேற் கிள்ளி கஸீறு. [/கோமான். 

(கு - பூ.) எயிற்கதவம் கேர்த்தெடுத்த யாளையின் மறத்தை இயம் 

45%, * 

(இ-ள். நண்ப/ போர் தொடங்கிற்று; மதிலைப் 
போய் வைத்தோம்; காய்கின்ற சினமுள்ள வேற்படை 
சூழ்ந்தன; யானைப் படைகள் நெருக்க; பகைவருடைய 
மதிற்புறத்தில் வேல் வடிவாகச் செய்த இரும்புக் கதவுகள் 
அமைக்க்ப்பட்டிருந்தன. அதற்கு உள்ளே மதிற்கதவு மிகப் 
பெரியதாக அ௮மைக்கப்பட்டிருந்தது; எங் கோமானாகிய 
கிள்ளியின் களிறு சீற்றத்துடன் சென்று பாய்ந்து வேற் 
கதவுகளை வளைத்து ஒடுக்கி நிலைகுலையச் செய்தது, பகை 
வரோ ஆற்றல் மிக்க அரசர்; ஆனாலுமென்ன £ ww 
யானையை என்ன செய்துவீடமுடியும் 2 அப்படியே போய்ப் 
பாய்ந்து மதிற் கதவைக் குத்தித் தூக்கிவிட்டது; அக்கத 

வும் கொரம்பிற் சிக்கிக்கொண்டது; கையை மேலே நீட்டிக் 
கொண்டு விரைந்து ஓடி நடுச் சேனைக் கூட்டத்திற்கு 
வந்துவிட்டது. அதன் தோற்றம் குளிர்ந்த கடல் நடுவில் 
தோன்றும் பாய்கட்டிய மரக்கலத்தைப் போன்றிருந்தது. 
யானை மரக்கலத்தைப் போன்றும் அதன் உயர்த்திய கை 

கூம்புபோன்றும் எயிற்கதவு பாய்மரம் போன்றும் விளங 
இன என்று கிள்ளியின் வீரன் கூறுகின்றான். 

(வி-ம். மதிலுக்குப் புறத்தில் உள்ள வேல்வடிவுள்ள 
இரும்புக்கதவுகளை யானைகள் முதலிழ் பாய்ச்து ஓடித்தன. 
பின்பு உட் சென்று மஇற்கதவைக் கோத்து எடுத்த கோட் 
Ove விளங்முதலால் :: பாய் தோய்ந்த நரவாய்போல் 

தோன்றுமே” என்றார். யானை, சேனைக் கடலின் ஈடுவில் 
பாய்கட்டிய மரக்கலம்போல விளங்இற்று, 

(* உருவக் கடுந்தேர் முருக்கிமற் ஐத்தேர்ப் 
பரிதி சுமந்தெழுந்த யான-.-இருவிகம்பில்
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செல்கடர் சேர்ந்த மனைபோன்ற செங்கண்மால் 
புல்லாரை யட்ட களத்து ”' 

என்பதையும் படித்து உணர்க. 

“ துணைபுணர்த் தெழுதரும் தூதிற வலம்புரி 

இணைதிரன் மருப்பாக எறிவஸி பாகனா 
அமில்திணி தெடுங்கதவு அமைத்தடைத் தணிகொண்ட 
எயிலடு களீேறேபோல் இடுமணல் நெெடுங்கோட்டைப் 
பயில்திசை நடுநன்னாட் பாய்த்தூருத் துறைவகேள்.”' 

என்ற கலித்தொகையைப் பருதியையுங் காண்க. 

அயில் - வேல். உழக்9 - நிலைகுலையச் செய்து. ஆற்றல்: 
சால் - வலிமைமிக்க. எயில் - மதில். காவாய் - மரக்கலம். 

பறங்கடை நின்றதே. 

௭௨. கொடி மதில் பாய்ந்திற்ற கோடு மரசர் 

முடியிடறித் தேய்த்த நகமும்--பிடிமுன்பு 
பொல்லாமை நாணிப் புறங்கடை நின்றதே 
கல்லார்தோட் கின்ஸி களிறு. 

(கு -பூ.) புறங்கடையில் திற்கும் கன்னியினுடைய 'யாசளையின் 
பெருமிதத்தைக் கூறுதல். 

(இ-ள். மலையை யொத்த தோள்களையுடைய கிள்ளியி 
னது யானை, கொடிகட்டிய மதிலிம் பாய்ந்து ஓடிந்த தன் 
கொம்புகளும். மாற்று வேந்தர்தம் மணிமுடியைக் காலால் 
எற்றித் தேய்ந்த தன் ஈகங்களும், பெண்யானையின் முன்பு 
அழகழிர்து தோன்றும் பொல்லாமைக்கு நாணிப், பிடி 
யானை நிற்கும் அந்தப் புரத்திற்குச் செல்லாமல் புறங்கடை 
யிலே நின்றுவிட்டது (எ-று. 

(வி-ம். கள்ளி அரசாளுகின்றான் ; அவன் தோள்கள் 

கல்மலையை யொததுப் பருத்து வன்மையு/டையனவாக 

விளங்குன்றன ; யானப் படைகளும் மிகுதியாக மதமுங் 
கதமுஞ் சிறந்து நிற்கின்றன; இப்படியிருக்கும்போது பகை 
வர் மதிலின்மேற் கொடிகள் கட்டி வாழ்க்திருப்பதைப் 
பார்த்துக்கொண்் டிருப்பானோே 2 உடனே படை புறப்பட் 
டன ; பகைவரைச் தாக்கின. யானைகள் மதிலைக் இம்புரிக் 
கொம்பால் இடித்துச் தகொலைத்தன ; இம்புரியோடு கொம் 
பும் ஒடிந்து தொலைந்தன ; அதனுடன் விட்டதா 2 இல்லை.
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மதிலை அழித்து உள்ளேசென்று பகை மன்னரைப் பாய்ந்து 
தள்ளிக் காலால் இடறிக்கொண்டே போகின்றது; கால் 
நகமும் தேய்ந்து போயின; போரும் மூடிந்துவிட்டது. 
இரும்பி ஊருக்கு வருகின்றார்கள்; ஊரில் போர் வீரருடைய 
மனைவியர் “வருவார் கொழுநர் எனத்திறந்தும் வாரார் 
கொழுநர் எனஅடைத்தும், திருகுங் குடுமி விடிவளவும் 
தேயும் கபாடம்'” உள்ள வீட்டிலிருந்து வழிமேல் விழி 
வைத்து நோக்கிக்கொண்் டிருக்கின்றனர் ; வீரரும் வந்துவிட் 
டார்கள். காதலிமார் கவலையும் கலங்கிப் பறந்தது; அரச 
னும் அந்தப்புறத்தில் அரசியின் கவலையைக் தீர்க்கப் 
போய்விட்டான் ; ஆனால் அரசனுடைய களிறு புறங்கடை 
யிலேயே மின்றுவிட்டது; கடை இறப்புப் பாடிய கவிஞர் 
காண்கின்றார் ; அடா / அடா / அந்தப் புறத்திலே எல்லோ 

ரும்போய் இன்புற்றிருக்க இது . இங்கே நிற்கின்றதே 7 
ஆமாம் கொம்பும் ககமும் தேய்ந்துவிட்டன ;: பிடியானை 
கண்டால் எளிமையாக கினைக்குமே : அதனால் மாணீத்தான் 
இங்கே நின்றுவிட்டது என்று அதன் வெற்றிச்சின்னங்களைப் 

, பாராட்டுகின்றார். இயல்பாகப் . புறங்கடையில் நிற்கும் 
களிற்றினை இவ்வாறு கூறல், தற்குறிப்பேற்ற அணி. 

ஒருகால் மிதியா வருமே 

௪௩. கச்சி யொருகால் மிதியா வொருகாலால் 

தத்துநீர்த் தண்ணுஞ்சை தான்மிதியாப்- பிற்றை 
ஈழம் ஒருகால் மிதியா வருமேதங் (யும் 

கோழியர்கோக் இன்ளி களிறு. 

(கு-பு) உறந்தைக் கோமான் கணிற்றின் விரைந்த பாய்ச்சல் 
விளம்பல். 

(இ-ள். ஏடா/ அதோ பார், மம் உறந்தையர் மன் 
னன் களிற்றை; உறையூரிலே நின்று ஒரு எட்டு வைத்துக் 

காஞ்சிபுரத்தில் மிதிக்கின்றது; அதிலிருந்து அடுத்த அடியை 
வடக்கே, அடா/ மீர்தாவிப் பாய்கின்றன குளிரந்த உச்சயினி 
நகரத்தில் விதிக்கின்றன பார்; ஏ/ அதோ/ தெற்கே திரும்பி 
விட்டதே; காலைத் தூக்குகன்றதே;:ஒஓ/ இலங்கையி 
லல்லவா மிதஇிக்கின்றது ; இதோபார் இங்கே வருகின் றதே! 
என்று கூறுகிறான்.
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(வீ-ம்.) போர் தொடங்க விட்டால் வடக்கே உச் 

சயினிவரை போய் வென்று: பின்பு தெற்கே வந்து ஈழ 

நாட்டையும் வென்று உறையூருக்கு வந்து சேர்தல் கிள்ளி 

யின் வழக்கம்; அவனுடைய யானையும் அவ்வளவு தொலை 

வுக்குச் சென்று வரும் அல்லவா? போரில் அது தாவிப் 

பாய்கின்ற ஓட்டத்தைப் பார்த்த வீரர்கள் கூறுகின்றார்கள் ; 

நம் இள்ளியின் யானை உறையூரிலிருந்து காஞ்சியில் ஒரு 
கால் வைத்து மிஇத்துப் பின்பு உச்சயினியில் மிதிக்கும் 

அங்கிருந்து அப்படியே இரும்பி இலங்கையில் மிதிக்கும்) 
வடக்கும் தெற்கும் வேறு வழியில்லாமையாலே பின்பு 

உறையூருக்கே வந்துவிடும் ; உலகத்திலேயே அதற்கு எதி 
ரில்லை என்று பாராட்டுகின்முர்கள். 

ஒரு காலாற் காஞ்சியிலும், இரண்டாவது காலால் உச் 
சயினியிலும், மூன்றாவது காலால் தெற்கே திரும்பி இலங்கை 
யிலும் மிஇத்து ராலாவது காலால் உறையூருக்கு வற்துவீடும் 

என்று நகரலுகாலுக்கும் உள்ள பெருமை கூறுகின்றார்; இத 

னால், கதமும் மதமும் இறந்து விரைந்து சீறித் தாவிப் பாய்ந்து 

சுழன்று வருகின்.ற யானையின் விரைவு உணரப்படும். 

கோழி - உறையூர்; ஈழம் - இலங்கை? மிதியா - 

மிதித்து) இவ்வாறு வருஞ் சொற்கள் செய்யா என்னும் 

வாய்பாட்டு வினை எச்சங்கள். 

. சச்சி - காஞ்சிபுரம். தத்தும் நீர்த் தண் உஞ்சை - 
தாவிப்பாயும் நீர்வளம் மிக்க தண்மையுள்ள உச்சயினி. 
உச்சயினி ஈகரம் “உஞ்சை” என்று தமிழில் வழங் 
கப்படுதலை “மையத் திமையமும் செழுநீர்க் கங்கையும், 
உஞ்சையம்பதியும் விஞ்சத் தடவியும் ** என்ற சிலப்பதிகார 
அடியிலும், பெருங்கதை உஞ்ல்சக் காண்டம் என்ற இடத் 

திலும் காண்க. 

பேய்மகளிர் ஆட வரும் 

௪௪. *பாற்றின மார்ப்பப் பருத்து வழிப்படர 

தநாற்றிசையு மோடி நரிகதிப்ப-- ஆற்ற 

அலங்கலம் பேய்மகளி ராட வருமே 

இலங்கிலவேற் கிள்ளி களிறு. 
  

*மு, தெர. என்று கருதத் தக்கது.



சோழன் யானைமறம் 119 
௩ 

(கு - ப.) கிள்ளியின் சினவெேங்களியானையின் கொலைத்தொழில் 

கூதல், 

(இ-ள்) ஈ௩ண்ப/ அதோ காண் / நம் மன்னன் ஒரு 

வேல் வைத்திருக்கின்றான்) ௮து இலை வடிவுடன் மிகவும் 
விளக்கமாக இருக்கின்றது; அவனுடைய யானையைப் பார்) 

விரைந்து வருகின்றது; வருன்றபோதே படுகொலை செய் 

Bar og காண் ; அதன் பின் வந்த கழுகுகள்டி நன்றாக ஊன் 
இன்று ஆரவாரிக்கின்றன ; பருந்துக் கூட்டம் பின் தொடர் 
ந்து பந்தர்போலப் பறந்து வருகின்றன. காலா பக்கமும் 
ஓடி நரிக்கூட்டம் ஊன் இன்று எழுச்சி பெற்றுத் துள்ளுஇன் 
றன; அதோ பேய்மகளிர் குடர்மாலை அணிந்துகொண்டு 

ஊனுண்ட பெருமிதத்தால் மிகுதியாக ஆடுகின்றனர் ; இக் 
கூட்டத்துடனே வருகின்றதே ஈம் களிறு பார்த்தாயா? என் 
Bar gar. 

(வி-ம். போருக்கு யானை செல்கின்றது; நெடு நாளாக 
எதிர் பார்த்திருந்த கழுகுக் கூட்டம், பருந்துக் கூட்டம், ஈறிக் 
கூட்டமெல்லாம் பின்தொடர்சின்றன ; ஏன்? செல்கின்ற 

வழிகளில் ஈன்றாக ஊனுண்ணலாம் என்றுதான். இவற் 

றுடன் பேய்க் கூட்டங்களும் வந்து விட்டன) களத்தில் 
இறந்தவருடைய குடல்களை இழுத்து மாலையாக அணிந்து 
கொண்டு ஊன்தின்ற மகிழ்ச்சியினால் பேய் மகளிர் ஆடு 
கின்றனர். இவ்வளவு ஆரவாரத்துடன் மலை நடந்து வந்தது 

போல வருகின்றது யானை ; கிள்ளியின் யாளயின் இயல்பு 
இவ்வாறு இருக்கின்றது. 

, பாறு இனம் - பாற்றினம்; கழுகுக் கூட்டம். பாறு - 

கமுகு. அலங்கல் - மாலை; ௮ம் - சாரியை, ஆர்ப்ப - ஆர 

வாரம் செய்ய. வமிப்படர - பின்தொடர்ந்து பறந்து வர, 

நாற்றிசையும் - காலுபக்கமும், ed Hu - நரி துள்ள. 
இலங்கு இலைவேல் - இலை வடிவுடன் விளங்குகின்ற வேல்.



களம் 

பெருநடஞ்சேய் பெற்றி 

௭௫. உடைதலையும் மூளையும் ஊன்தடியும் என்பும் 

குடருங் கொழுங்குருதி யீர்ப்ப--மிடைபேய் 

பெருநடஞ்செய் பெற்றித்தே கொற்றப்போர்க் கிள்ளி 

கருநடரைச் சீறும் களம், 

(கு- புட் சோழன் பொருத களத்தின் நிலைமை சொல்லல். 

(இ--ள்.) ஈண்ப! வெற்றி பொருந்திய போர்த் 

தொழில் வல்ல சோழன், கருகாடக காட்டு மன்னரைச் 

ஏறித் தாக்கிய போர்க்களமானது, உடைந்த தலைகளையும், 

மூளைகளையும், நிணத்தையும், தசையையும், எலும்பையும், 

குடலையும் செழித்த இரத்த வெள்ளம் இழுக்க, நெருங்கிய 

பேய்க் கூட்டங்கள் கூத்தாடுதல் செய்கின்ற இயல்பை 

யுடையது காண் : என்று கூறுகின் முன். 

் (வீ-ம்.) கருட காட்டு வேந்தன் தமிழ்ப் படையின் 

ஆற்றலை அறியாது திறை கொடாமல் இருப்ப, உடனே 

இள்ளி பெரும் படையைத் திரட்டிக்கொண்டு போய்ப் போர் 

செய்தான். பகைவரெல்லாரும் மடிந்தனர். குருதி வெள்ளம் 

பெரிய ஆறாக ஓடுகின்றது; உடைந்த தலைகளும், மூளையும், 

ஊனும், தசைத் தொகுதியும், எலும்பும், குடலும், இரத்த 
வெள்ளத்தில் மிதந்து செல்கின்றன. பேய்க் கூட்டங்கள் 

ஊன் இன்ற பெரு மகிழ்ச்சியினால் கூத்தாடுகின்றன £ இத 

னைப் பார்த்த வீரன் தன் ஈண்பனிடத்தில் அதன் இயல்பைக் 

கூறுகின்றான். . 

ஊன் - நிணம். தடி.- தசை. என்பு - எலும்பு. குடர் - 

குடல், சர்த்தல் - இழுத்தல். மிடைதல் - நெருங்குதல். 

பெற்றி - தன்மை. கொற்றம் - வெற்றி. கிள்ளி - சோமன், 

கரு௩டர் - கரு நாடகர். 

பேய் விளக்கயரும் பெற்றி 

௭௭. முடித்தலை வெள்ளோட்டு மூளதெய் யாகத் 

தடித்த குடர்திரியா மாட்டி--எடுத்தெடுத்துப் 
பேஎய் விளக்கயரும் பெற்றித்தே செம்பியன் 

சேஎய் பொருத களம்.
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(கு- பூ) சோழன் பொருத களத்தின் நிலைமை சொல்லல். 

(இ-ள்.) சோழன் மகன் பொருத் களம், மாற்றரசர் 
தம் மணிமுடி அணிந்த தலைகளிலிருந்து உடைந்து விழுந்த 
வெள்ளை ஓட்டினை அகலாகவும், அதன்கண்ணுள்ள மூளையை 
கெய்யாகவுங் கொண்டு, அவர்தம் திரண்ட குடர்களைத் 

திரியாக அமைத்துப் பேய்க ளெல்லாம் அவற்றை எடுத்து 

எடுத்து விளக்கு ஏரியா கிற்கும் இயல்பை யுடையது எ-று. 

(வி-ம். போர் தொடங்கிற்று; சோழன் மகன் புறப் 

பட்டான் ; கன்னிப் போர் நிகழ்கின்றது ;: மணிமுடியணிந்த 
மன்னருடைய தலைகளையெல்லாம் உடைத்து ஏறிந்துவிட்டு 
வந்தனன்; அந்தோ/ இதற்குமுன் மணிமுடி யணிந்து 
விளங்கிய தலைகள் இப்பொழுது வெறும் முடியுடன் 

உடைந்து கிடக்கின்றன ; பேய்க் கூட்பங்கள் வந்து ஈன்முக 
விலாப் புடைக்கத் தின்றுவிட்டுப் பின்பு விளையாடத் 
தொடங்கிவிட்டன. சிறுபிள்ளைகள் நெற்குத்தி விளையாடு 
தல் போன்றும் சிறுசோறட்டு .விலாயாடுதல் போன்றும் 
பேய்கள் விளக்கீடு செய்து விளையாடத் தொடங்கின 
பொருது வீழ்ந்தார்தம் தலையோட்டினை அகலாக வைத்துக் 
கொண்டு, அவாதம் மூளையை கெய்யாக ஊற்றித் தடித்த 

குடர்களைத் திரியாக அமைத்தன ; ஓரேயிடத்தில் அகலும், 
கெய்யும், திரியும் கிடைக்கப் பெற்றன; இவ்வாறு 
அமைத்து விளக்கு எரித்தல் போல ஒரு விளையாட்டு நிகழ்த்து 
கின்றன ; ஊன்தின்ற களிப்பினாலே இங்ஙனம் ஏளனமான 
ஆடலை நிகழ்த்துவனவாயின. 

எடுத்து எடுத்து என்ற அடுக்குப் பன்மை குறித்தது; 

சேஎய் செம்பியன் என்று கொண்டு செவ்வேளை யொத்த 
செம்பியன் எனலும் ஆம். செம்பியனாகிய சேஎய் எனவு 
மாம். செம்பியன் சேஎய் என்பது அவனுடைய பெயர் 
எனினும் அமையும்.. போர்க்களத்தின் நிகழ்ச்சி, பெருமிதம் 
அச்சம் முதலியவற்றை விளைவிக்கின் றது.



ஊமன் பாராட்டல் 

பகைப்புலம் பழித்தல் 

௭௭. இரியல் மகணி ரிலைஞெமலு ளீன்ற 

வரியிளஞ் செங்காற் குழவி--அரையிரவின் 
ஊமன்பா ராட்ட வுறங்கிற்றே செம்பியன்றன் 

நாமமீபா ராட்டாதார் நாடு. 

(கு-பூ) செம்பியனுடைய சிரைப் பாராட்டாதவருடைய நாட் 

டின் சீரழிவு செப்பல். 
& 

(இ-ள். தோழி! நம் சோழனுடைய புகழைப் 
பாராட்டாம லிருந்தாரல்லவா? அந்த மன்னருடைய நாட் 
டின் நிலையைக் கேள்வியுற்றாுயா£2 அங்கே நம் மன்ன 
னுடைய படைகள் சென்று தாக்கின. உடனே பெண்க 
ளெல்லாரும் ஊரை விட்டு விலகப்போய்க் காட்டிலுள்ள 
சோலைகளில் தங்கிவிட்டார்கள். சூலுற்ற பெண்களுஞ் 
சென்றிருந்தனர். . அங்கே குழந்தைகளையும் என்று வைத் 
தனர். பாய்கூட. இல்லை) அங்கே உதிர்ந்து இடந்த இலைச் 
சருகின் மேல் குழந்தைகள் கிடந்து அழுகின்றன. நடு இரவு? 
அந்த இரவில் இவ்வளவு அச்சமிருக்கும்போது ஐயோ 1 
யார்தாம் அந்தக் குழந்தைகளைத் தாலாட்டுவார் ; ஒருவரு 
மில்லை. மரத்திலிருந்த கூகைகள்தான் பாராட்டித் தாலாட் 
டின : இந்த ஒலியைக் கேட்டுக்கொண்டே குழந்தைகளும் 
உறங்கி, என்கின் முள். 

(வி-ம். போர் தொடங்கிற்று, பெண்களெல்லாரும் 
ஊர்ப் புறத்திலுள்ள சோலை முதலிய இடங்களிலே போய் 
மழைந்தார்கள். கருவுற்ற மகளிரும் போய்த் தங்கி இருர் 
தார்கள். அங்கே அவர்கள் ஈன்ற குழந்தைகள் இலைச் 
சருகன்மேல் கிடந்து அழுகின்றன. அப்பொழுது கூகை 
குழறுகின்றது. அந்த ஓலியைக் கேட்டுக்கொண்டே Gye 

தைகள் தூங்கிவிட்டன. கூகை கூவுதலைப் பாராட்டியதாகக் 

கூறல் தற்குறிப்பேற்றம். 
செம்பியனுடைய காமம்.பாராட்டாதார் நாட்டிலுள்ள 

பெண்டிர் ஈன்ற குழந்தையை ஊமன்தான் பாராட்டும் 
என்ற ஈயம் உணரத் தகுந்தது,
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கூகைக்கு வேறு பெயர் இருப்பவும் அதனைக் கூருது 

வாய் பேசாத ஊமனை உணர்த்தும் பெயருடன் ஓற்றுமை 
யுள்ள ஊமன் என்ற சொல்லை அமைத்து ஊமன் பாராட்ட 
என்றது நயமாகும். ஊமன் பாராட்டும் நாட்டைப் பாவலர் 
எங்ஙனம் பாராட்டுவர் £' 

இரியல் மகளிர்-போர்க்காலத்தில் ஊரிலிருந்து விலகச் 

சென்ற பெண்கள். இலைஜஷஞெமலுள் ஈன்ற- இலைச் சரன் 
மேல் ஈன்று வைத்த. வரியிளஞ் செங்காற் குழவி - வரிக் 
கோடுகள் உள்ள செம்மையான காலையுடைய குழந்தை. 

அரையிரவில் - நடு இரவில். ஊைமன் கூகை. ஊமன் 

பாராட்ட என்பதில் அவலத்திற்கு இடையில் நகையும் 

அரும்புகின் றது. 

வென்றி 

நாறாயிரம் 

௪௮, * பொன்னி வளநாடன் கைவேல் பொழிதநிலவால் 

மூன்னர் அசைந்து முகுளிீக்கும்--தன்னேர் 

பொரவத்த வேந்தர் புனைகடகச் செங்கை 

அரவிந்த நூரு யிரம். 
(6-y.) சோழூனுடைய வேலுக்கு அஞ்சி அவனுடைய மாற் 

அரசர் வணங்கியமை கூறல், 

(இ-ள். தோழி! காவிரிரீர் பாய்கின்ற வளம் 
பொருந்திய புனல் காடனாகிய சோழனுக்கு கேராகப் போர் 

செய்ய வந்த மன்னர்களுடைய கடகம் புனைந்த செங்கைக 
ளாகிய நூறாயிரம் தாமரை மலர்கள், அச் சாழனுடைய 

கையிலிருக்கும் வேல் பொழிகின்ற நிலவினால் அவன் 
முன்னே நடுங்கிக் குவியாகிற்கும்; என்று தலைவி தோழியி 
னிடம் கூறுகின்றாள். 

. (வி-ம்... சோழனை எளிதில் வென்றுவிடலாமென்று 
கருதி நூற்றுக் கணக்கான மன்னர்கள் திரண்டு வந்தார்கள்; 
வந்து போர்செய்ய நெருங்குகின்ற காலத்தில் அவனுடைய 
  

இப்பாடல் முத்தொள்ளாயிரம் என்று கருதத்தக்கது.



124 முத்தொள்ளாயிரம் 

தோற்றத்தையும், படைகளையும் கண்டு, அஞ்சி நடுநடுங் 
Bar: தூதனை விடுத்துத் தங்கள் குற்றத்தைப் பொறுத் 

தருள வேண்டுமென்று கேட்டு, அவனிடத்தில் அருள் பிறந்த 

தென்று தெரிந்துகொண்ட பின்பு மன்னரேல்லோருஞ் 

சென்று வணங்குகின்றனர்; கைகளில் கடகங்கள் அ௮ணிக் 

இருக்கின்றனர் ; அவை சாமரை மலரைப்போன்று இலங்கு 
கின்றன) சோழன் கையில் இருத்கின்ற வேல் நிலவைப் 
பொழிகின்றது; பகை மன்னருடைய கையாகிய தாமரை 
மலர்கள் குவிகின்றன ; நிலவால் தாமரை குவிதல் இயல்பே 

யன்றோ?) இதனைக் கேள்வியுற்ற தலைவி தோழியினிடம் 

கூறுவாளாயினள். 

செங்கை அரவிந்தம் நூறாயிரம் கைவேல் பொழி நில 

வால் மொட்டிக்கும் என்று கொள்க... நூருயிரம் என்பது 
மிகப் பல என்பதை உணர்த்தி நின்றது.. 

பொன்னி - காவிரியாறு. அசைந்து - நடுங்கு, மூகுளிக் 

கும் - குவியும். பொரவந்த - போர் செய்ய வந்த. அரவிந் 
தம் - தாமரை. 

தோடிக்கூர் வேம்படை 

am, *போர்வேவின் வென்றதூ௨உம் பல்புகழால் போர்த்ததா உம் 

தார்மேவு இண்புயத்தால் தாங்குவதாஉம்... நீர் நாடன் 

தேரடிக்கூர் வெம்படையால் கரப்பதாஉம் செங்கண்மால் 

ஓரடிக்கீழ் வைத்த உலகு. 

(கு - பு சோழனுடைய வென்றித் திறன் கூறல், 

(இ-ள். ௩ண்ப/ நீர்காடனாகிய சோழன், போர் 

செய்ய வாய்ப்புடைத்தானாகிய வேலினால் வென்றதும், பல 

வகைப்பட்ட புகழினாலே மூடியதும், மாலையணிர்த வலிய 
புயங்களினால் தாங்குவதும், தேர்க்காலின் பெயருடைய 

கூரிய கொடிய அழிப்படையால் காப்பதும், செம்மையான 
கண்களையுடைய திருமால் தன் ஓரடியின்்€ழ் அடக்கிவைத்த 

இந்த உலகந்தானே; என்று கூறுகின்றான். 

  

* மு.தொ. என்று கருதத்தக்கது,
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திருமால் ஒரு துன்பமும் இல்லாமல் தன் அடியினால் 

அளந்த இவ்வுலகத்தைத்தானே சோழன் பல முயற்சி 
செய்து ஆளுகிறான் £2 என்று கூறுதலால் இது புகழாப் 

புகழ்ச்சி யணியாகும். சோழன் மடியில்லா மன்னவஞனாய்த 
திருமால் தன் அடியினால் தாவியளந்த உலகம் எல்லாவம் 
றையும் ஆள்கின்றுான் என்ற பொருள் தருதல் காண்க. 

“உமடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான் 

தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு '? 

என்பது திருக்குறள். 
> 

சோழனுடைய புகழ் உலகத்தை மூடிவிட்டது என்.பார்டி 

* பல்புகழால் போர்த்ததூஉம்”' என்ருர், 

தேோர்க்கால் - ஆழி. அதன் பெயருடைய படை ஆழிப் 

படை. திண்புயத்தால் தாங்குவது - தோள்வலியால் ஆள் 
வது. ஆழியாற் காத்தலாவது, ஆணையாற் காத்தல். 

தளைபட்ட தாள் 

௮௦. *ஏங்கா முகில்பொழியா தாளும் புனல்தேங்கும் 
 மூங்காவிரீநாடன் போர்மதமா-- நீங்கா . 
வளைபட்ட தாளணிகள் மாறெதிர்ந்த தெவ்வர் 
தளைபட்ட தாட்டா மரை, 

(கு-4.) சோழனுடைய வெத்றித்திறங் கூறல், 

(இ-எள்.) ஈ௩ண்ப/ முழங்குதலைச்செய்து மேகம் மழை: 

பொழியாத காலத்திலும், நீர் பெருகிப் பாய்கின்ற வளம் 
உள்ள பூவிரி புதுப்புனல் காவிரிகாடனாகிய சோ மனுடைய 
போரில் மதயானைகளின் கால்களெல்லாம் கமலாதபடி 
வளைத்திடப்பெற்ற வீரக் கழல்களாகிய அணிகளைப் பூண் 
Ler; அப்பொழுதே, பகை மன்னருடைய அடிகளாகிய 

தாமரைகளெல்லாம தளைகளாகிய விலங்குகளைப் பூண்டன 
காண் 7 என்று கூறுகின்றான். : 

(வி-ம். சோழனுக்கும் பகையரசர் சிலர் திறை 
கொடாமல் இருந்தனர். உடனே போர்ப்படை திரண்டது; 

  

* மு,தொ. என்று கருதத்தக்கது.
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யானை களுங்கூட வீரக்கமல்' அணிவது வழக்கம். அவ்வாறு 
அணிந்து சென்றது படை ; உடனே பகை மன்னருடைய 
படைகளெல்லாம் முறிய அடிக்கப்பட்டன FS பகையரச 

ருடைய கால்கள் விலங்கிடப்பட்டன : அதனை, யானைகளின் 

காலில், ௮ணிகள் வளைபட்ட உடனே மாற்றார் காலாகிய 
தாமரை தலைபட்டன என்று கூறினர். 

ஏங்கா £ ஏங்கி. அதாவது இடித்து முழங்கி, மாறு - 

பகை. தளை - விலங்கு: மதமா - மதமுள்ள யானைகள். 
நீங்கா - நீங்காமல். அஃதாவது கழலாமல். . தாளணிகள் 
வளைபட்ட ன காலணிகளாகிய வீரக்கழல்கள் வ௯ஏத்திடப் 
பட்டன. தெவ்வர் தாள்தகாமரை தளைபட்ட - பகைவ 
ருடைய கால்களாகிய தாமரைகள் விலங்கிடப்பட்டன, 

கொடை 

போருள் ஈசையால் பாரா 

௮௯. *செருமான வேற்சென்னி தென்னுறந்தை யார்தம் 

பெருமான் முகங்கண்ட பின்னர் ஒருநாளும் |b 
பூதலத்தோர் தம்மைப் பொருள்நசையாற் பாராவா 

காதலித்துத் தாழ்த்திரப்போர் கண். 

(கு - ர.) சோழனுடைய கொடைத்திறங் கூறல். 

(இ-ள்.) கண்ப/ பொருளை விரும்பித் தாழ்க்து இரப் 
, பவர்களுடைய கண், போரில் தாழாது வென்றி தரும் வேலி 
னையும், : சென்னி: என்னும் பெயரினையும் உடைய, தெற்கி 
லுள்ளதாகிய உறையூரில் வாழ்வார்தம் பெருமானாகிய 
சோழ மன்னனுடைய இருமுகத்தை ஒருமுறை பார்த்த பின் 
aT, ஒரு மாளும் இர்நிலவுலகத்தில் வாழ்பவர்தம். முகத் 
தைப் பொருள் பெறும் விருப்பத்துடனே பார்ப்பன அல்ல 

வாகும் என்று கூறுகின்றான். 

(வி-ம். சோழனுடைய திருமுகத்தைப் பொருள் 
விருப்பினுடன் ஒரு முறை பார்த்தாற் போதும் ; கேட்கக்: 

%   மூ. தொ. என்று கருதத் தக்கது.
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கூட வேண்டாம்; உடனே மிக்க பெரும் பொருள் நல்கு 
வான்? இலன் என்னும் எவ்வத்தைப் பிறரிடம் சென்று 
என்றும் கூறுகுபடி அவ்வளவு பெரும் பொருள் கொடுப் 
பான்; பின்பு அவனைப் பார்த்த கண்கள் எவரையும் 
பொருள் விருப்புடனே பார்த்தல் செய்யா என்று இலன் 
என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈயுங் குலனுடைய சோழனைப் 
பாராட்டுகின் ரர். 

செரு - போர். மானவேல் - தன்னிலையில் தாழாமல் 
வென்றிதரும் வேல். தென்னுறர்தையார் தெற்கின்௧ண் 
ணுள்ள உறையூரில் வாழ்பவர். பொருள்சசை * பொருளின் 
மேலுள்ள ஆசை. 

இப்பாடலில் சோழனுடைய கொடையின் பெ 
மிதத்தை ஈன்முகக் கூறுகின்றார். ் 

இரேவதித் .திருநாள் 

௮௨. அந்தணர் ஆவொடு பொன்பெற்றார் நாவலர் 

மந்தரம்போல் மாண்ட களிறூர்ந்தாம்-- எந்தை 

இலங்கிலைவேற் கிள்ளி இரேவதிநாள் என்னோ 

சிலம்பிதன் கூடிழுந்த வாறு. 

(கு 2 4.) 'இரேவதித் திருநாணில் பரிசில் வழங்கி மகிழ்வு கொண் 

டாடும்பொழுது கண்ட வேது ஒரு நிகழ்ச்சி கூறல், 

(இ-ள். எந்தையாகிய, விளங்குகன்ற இலைபோன்ற 
வேற்படையுடைய கிள்ளி பிறந்த இரேவதி காளில், அந்த 
ணர் பசுவும் பசும்பொன்னும் பரிசிலாகப் பெற்றுர் ; காவ 
லர், மந்தரமலை போன்ற மாட்சிமை பொருந்திய யானையைப் 
பரிசிலாகப் பெற்று ஏறி 'ஈடாத்தினார்; இங்கன்னாளில் 
சலம்பிப் பூச்சி தம் கூடுக்ல் இழக்த வாறு யாதோ? என்று 
இரங்குஇன் ரன். 

(வி-ம்.) : இள்ளியின் பி.றந்த காள் விமாவாகிய இரே 

வதித் ' திருகாளில் எல்லோரும் பரிசில் பெறச் சிலம்பிப் 
பூச்சிகள் மட்டும் கூடிழந்து தவிப்பதற்குக் காரணம் 
யாதோ? என்றிரங்குகின்றான். வீட்டினும், மதிலினும், 
மாடங்களினும் வெண்சுதை தற்றுங்கால் சிலம்பிகள் தம் 
கூடுகளை இழந்தன ஆதலால், அதனைக் கண்டானொருவன்
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் எல்லோரும் மஒழுங் காலத்தில், இவைகளுக்கு இவ்வாறு 
இடையூறு அடுத்தவாறென்னோ 7 என்று இரங்கிக் கூறு 

கின்றான். 

, “எந்தை: என்ற சொல் வருவதால் இளவரசன் இரங் 

கிக் கூறியதாக உரைப்பினும் அமையும். 

இது, மகிழ்வும் அவலமும் நீறைந்த பாடல். 

“ நாவலர் மந்தரம்போல் மாண்ட களிறு ஊர்ந்தார் 
என்னும் பொழுது, பெருமிதம் புலனாகின் றது. 

₹ என்னோ? கிலம்பிதன் கூடிழந்தவாறு '' என்பதில் 

அவலச்சுவை புலனாகின்றது. 

இதனால், வீடு புதுக்கிப் புறஞ்செய்யுங்கால் சிலம்பிப் 

பூச்சி இடையூறடைந்து வருந்தினால் : வருந்தலாமேயன்றி 
வேறு அங்கு உள்ள மக்களுக்கு வருத்தம் யாதொன்று 

மில்லை என்பது உணரப்படும். 

அறிவரிதாய் நிற்கும் 

௮௧. * கன்றும். வயவேந்தர் செல்வம் பலகவர்த்தும் 

என்றும் வறிஞர் இனங்கவர்ந்தும்--ஓன்றும் 

அறிவரிதாய் நிற்கும் அளனவினதால் அம்ம 

செறிகதிர்வேற் சென்னி இரு. 

(கு - புட் சோழனின் கொடைப் பெருக்கமும் வெற்றியாற் 

கடைக்கும் வருவாய்ப் பெருக்கமும் கண்டு வியந்து கூறல். 

(இ-ள். தோழி./ நிறைந்த ஒளியுள்ள வேற்படை 
யுடைய சென்னியின் செல்வம், அவனுற் சீறப்பட்ட வலிய 

மன்னருடைய செல்வம் பலவற்றைக் கவர்ந்து கொண்டு 
வந்து. சேர்தலால் மிகுதலும், எக்காலத்திலும் ஏழைகள் 

கூட்டத்தால் தமக்கு வேண்டிய அளவு தாமே எடுத்துக் 
கொள்ளுதலால் முறைதலும், ஆ௫ய இரண்டு இயல்பு 
உடையதாய் ஒரு சிறிதும் அளந்து அறிவதற்கு அரிதாய் நிலை 

பெற்றிருக்கும் இயல்பினதுகாண். அம்ம/ என்று தலைவி 
தேோரழியினிடம் கூறுகின்றாள். ் 

*மு,தொ, என்று கருதத்தக்கது,
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(வி-ம். சோழன் மாற்றாரை வென்று மிகுந்த 
பொருளகளைக் கொண்டுவந்து குவிக்கின்றான்; ஏழைகள் 
தங்கள் விருப்பம் போல் எடுத்துக் கொண்டு போய் இனிமை 
யாக வாழ்இன்றார்கள். இந்த இரண்டு செயலும் இடைய 
ருது நிகழ்ந்துகொண்டே யிருத்தலால் வரவு,, செலவு, 

இருப்பு இம்மூன்றும் பார்த்து அளந்து அறிய முடியவில்லை 7 
அவ்வளவு வரவும் கொடையும் பெருக்கமீரயின. இந்த 
கிலையைத் தோழியினிடம் கூறித் தலைவி வியப்படைஒருள். 
செல்வமிகுதியும் கொடை மிகுதியும் கண்டு வியந்தமை 
காண்க. ? 

அம்ம என்பது, வியப்பிடைச் சொல். கன்றும் - மனம் 

மாறுபட்ட; சறப்பட்ட எனவுமாம். , வயவேந்தர் - வலிய 
மன்னர். வறிஞர் - பொருளற்மீருர். செ.றிததிர்வேல் - 
Anos ஒளியுள்ள வேல். (௨௨) 

படை வீரமோ கோடை வீரமோ 

௮௪. “சேர்ந்த புறவின் நிறைதன் தருமோணி 

சர்த்திட் டுயர்துலைதான் ஏறினான் சேர்ந்த 

கொடைவீர மோமெய்த் நிறைகுறையா வன்கட் 

படைவீர மோசென்னி பண்பு. 

(கு - பு.) குலவு வேல் சென்னி கொடைத்திறங் கூறல். 

. (இஃள்.) ஈண்ப/ தன்னிடத்தே அடைக்கலமாக வந்து 

சேர்ந்த புறாவின் எல _க்காகத் தன் அழகிய உடமபிலுள்ள 

தசையை அறுத்துத் தராசுத் தட்டில் வைத்துப் பின் எடை 

போதாததற்குத் தானும் உயர்ந்த துல்யின் மேல் ஏறினான் 7 

இப்படிச் செய்ய Corse Qe, அவன்பாற் பொருகதிய 

கொடை வீரமோ? அன்றேல், மெய்யொழுக்கங் குறை 

யாத வன்கண்மையையுடைய படையின் வீரமோ? யாது 

கரண் 2 இவ்வீரண்டு மல்ல; ௮ஃது அவனுடைய தன்மை 

காண் ; எனறு கூறுகின் முன். 

(வி-ம். தன்பால் வந்தடைந்த புறாவினைக் காத்த 

சோழன் வரலாற்றை அவன் வழித்தோன்றலாக உள்ளான் 
  

*முத்தொ- என்று கருதத்தக்கது. 

9
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மேல் : ஏற்றிக் கூறினார். தன் மேனியை அறுக்குங்கால் 
உள்ள பொறுமையும், கொடை வீரமும, அறுக்குந் துணி 

வாகிய படைவீரமும் உடைய சோழன்பெருமை எங்ஙனம் 
அளவிடுஃ தகைத்து? இத்தகைய மன்னர் அஃறிணைப் 
பொருள்மேலும் மிக்க அருள் வைத்து ஆண்டனர் “புற 
வொன்றின் பொருட்டால் யாக்கை புண்ணுற அரிந்த புத் 

தேள் '' என்.ந் கம்பர் கூறுகின்றார். இத்தகைய பொறை 
யும், அருளும், கொடையும் உடையானைத் தெய்வத்தோ 

டொப்பக் கொளவேண்டும் என்னும் கருத்துள்ள .கம்பர், 

புத்தேள் “என்று பாராட்டுகின்றுர். 

புறவு - புறா. “நிறை - எடை. எஈர்தல் - அறுத்தல். 

துலை - தராசு. நிஹை - ஓழுக்கம், வன்கண்மைா - வீரத் 
தன்மை. டுசன்னி - சோழன். (௨௧) 

கைக்கிளை 

௮௫. இறந்திடுமின் தீயவை பிற்காண்டும் மாதர் 

இறத்து படிற்பெரிதாம் ஏதம்--உறந்தையர்கோன் 

தண்ணார மார்பிற் றமிழ்தர் குவளைக் 

கண்ணாரக் காணக் கதவு.' 

... (கு-பு.) உறந்தையர்கோன் உலாவினைக் காண நங்கையர்க்கு 

இடங் கொடுங்கள்; கதவினை. அடைத்து வைத்தல் வேண்டச7 
திறமின் என்று சொல்லுதல். . 

... (இ-ள்.) “உறையூரில் வாழ்பவர்க்கு மன்னனும், 
குளிர்ந்த. ஆத்திமாலை அணிந்த மார்பினையுடைய தமிழர் 
தலைவனுமாகிய சோழனைக் கண்ணாரக் காணும்படியாகக் 

கதவினை நன்றாகத் திறக்துவிடுங்கள் ; அதனால் தீமைகள் 
வருமாயின் அவற்றைப் போக்குவதற்கு வழி பின்பு செய் 

வோம்; அடைக்கப்பட்டிருக்கும் பெண்கள் சாக்காட்டு 
நிலை எய்தி இறந்துவிட்டால் அதனால் பெண் பழி பெரும் 

பழியாக ஆகும்” என்று இரக்கமுள்ள செவிலியர் மற்' 
ஹைச் செவிலியரிடங் கூறுகின்றனர்.
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(வி-ம். apsmguiGarar பாடலம் என்ற பெய 
ருள்ள குதிரைமேல் ஏறி ஓளி நிறைந்த வீதியில் உலாவருங் 
காலத்தில், முன்பே. அவன்பாழ் கழிபெருங் காதல்கொண்டு 
கைவ சோரக் கவினழிந்த காரிகையார் பின்னருங் 
காண்பதற்குத் துணிய, அவர்தம் செவிலியர் கதுமெனச் 
சென்று. கதவி அடையாகிற்ப, அதனைக் கண்டு இரங்கிய 
செவிலியர் மற்றச் செவிலியரை கோக்க, “*தண்ணார மார் 
பிற் றமிழ்கர் பெருமானைக், கண்ணாரக் காணக் கதவுதிறச் 

இடுமின் '" என்கின்றனர். ஓ 

இது பூட்டுவிற் பொருள் கோள். 

“கதவு இறத்தலால் வரும் தீடையாவது, பெண்டிர் 
சோழனைப் பார்த்துக் கைவகா சோரக் கவினழிவதனை 
மறுகற் பெண்டிர் சிலரும் பலருங் கடைக்கண்ணால் நேக்கி 
மூக்கன் ௨ச்9ச் சுட்டுவிரல் சேர்த்து அம்பலும் அலரும் 

தூற்றுதல். 
இயவை பிழ்காண்டும் - தீமையைப் போக்குவதற்கு 

வழி, கதவு இறந்த பின்பும் தீயவையாகிய அலர்ச் சொற் 
கள். வருதற்கு முன்புமாகிய இடைப்பட்ட காலத்திலே 
செய்வோம் ; அதற்குமுன் சாக்காட்டு நிலைவரின் பழி பெரி 
தாகும் என்று கூறுகின்றனர். 

அலர்தூற்றப்படுக் தீமையினும் பெண்பழி பெரும் 
up என்பது கருத்து. இப்பாடலில், நங்கையரின் 
பேரார்வமும், செவிலியரின் அன்பின் பெருக்கமும் உருக்க 
மூம் வெளிப்படுகின்றன. ் , (௨௪) 

௮௯. நீணீலத் தார்வளவ னின்மேலா னாகவும் 

நாணின்மை யின்றி தடத்தியால்--நீணீலங் 

கண்டன்ன கொண்டல் வருங்கா விரிநாட்டுப் 

பெண்டன்மை யில்லை பிடி. 

(6- 4.) தலைவி கேளாத பிடயைக் கேட்ப்தாகக் கொண்டு 

கூறல். த 

(Q- a.) பிடியே! நீலப்பூக்கள் வைத்துக் கட்டப் 
பட்ட நீண்ட மாலையை அணிந்திருக்கன்ற சோழன் நின்
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மமேல் ஏறியிருப்பவும் நீ சிறிதும் நாணம் இல்லாமல் நடந்து 
செல்கின்றாுயே/ இது தகுமா? தடாகத்தில் மலர்ந்திருக். 
கின்ற நீலமலரின் பரப்பினைக் கண்டாற்போன்ற தோற்ற 
மூள்ள கார்மேகங்கள் தவழும் பொழில் சூழ்ந்த. இந்தக் 
காவிரிகாட்டுப் பெண்தன்மை நின்பால் இல்லையே; கம் 
நாட்டுப் பெண்கள் தம் கற்பின் ஆற்றலினால் கொண்டலை 
யம் ஏவல் கொண்டவர்கள் ; அவர்கள் மழை பெய்யென் 

ரூல் பெய்யும் ; அதனால்தானே ஈம் நாடு நீள் நீலம் கண் 
டன்ன கொண்டல் வரும் காவிரி காடர்க இருக்கின்றது) 

நீ ௩ம் காட்டுப் பெண்தன்மைக்கு ஏற்ப நடந்துகொள்ள 
வேண்டாமா ? என்கின்றாள். 

(வி-ம்.) வளவ்னைப் பார்க்கப் பெரிதும் விருப்புற்ற: 
மகளிர் அதற்கு இடையூறாக விரைந்து நடக்கும் பிடியைப் 
பார்த்துப் பிடியே/ சோழன் கின்மேல் இருக்கும்பொழுது 

சிறிதும், நாணமின்றி விரைந்து நடக்கின்றாயே; நகின்பாற் 
பெண்தன்மை யில்லையே .என்டுன்றனர். பிடி மெல்ல 
நடப்பின் வளவனுடைய எழில் நலத்தைக் கண்ணாரப் 
பருகலாமே; இது விரைந்து நடக்கன்றதே; என்று 
நினைத்த மகளிர் அப்பிடியைப் பழித்துக் கூறுகின்றனர். 

காவீரி நாடடுப் பெண்தன்மையினா?லயே மழைவளம் 
மிகுகின்றது என்பதைவிளச்குதற்கு ' நீள்ரீலங் கண்டன்ன 
கொண்டல் வருங் காவிரி நாட்டுப் பெண்தன்மை'” என் 
Dor wi. “ ; 

நீலம் - நீலப்பூ; குவஃ£ப்பூ. தார் - மாலை. கொண் 
டல் - மேகம். பிடி - பெண்யானை. நாணின்மை - நாணி 

னது தன்மை. “நீணீலம் கண்தன்மை கொண்டு அலரும்” 

என்ற பாடத்திற்கு அதற்கு ஏற்ப உரைத்துக்கொள்க, (௨௫) 

வலையிற்கயல்போல் 

௮௭. ௬டரிலைவேற் சோழுன்றன் பாடலம் ஏறிப். 

படர்தந்தான் பைந்தொடியார் காணத்-- தொடர் 

நீல வலையிற் கயல்போழற் பிறழுமே புடைய 

சாலேக வர்யில்தொறுங் கண். ௨௬:
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(கு - பு.) சோழன் உலாவருங் காட்சியைப் பலகணி வழியாகப் 
வார்க்கும் பைந்தொடியாகுடைய திலைமை பகர்தல், 

(இ-ள். ஒளிபரப்புவதும் இலைபோன்ற வடிவினை 
உடையதும் ஆகிய வேற்படையை யூடைய சோமன் பாட 
லம் என்னும் பெயருள்ள தனது குதிரையின்மேல் ஏறிப் 
பசிய வளையல்கள் ௮ணிந்த பெண்களெல்லாரும் காணும்படி 
யாக வீதிவழி உலாவந்தான் ; அப்பொழுது, வீதியின் இரு 
பக்கங்களிலும் தொடர்பாக உள்ள சாளர வாயில்கள் 
தோறும் சோழனைப் பார்க்கும் பெண்களின் கண்கள், 
தொடர்பாக நின்று மீன்வீசி உதறுகின்ற பரதவர்களுடைய 
நிலவலையில் கெண்டைகள் பிறழுகின்ற தோற்றம்போலப் 
,பிறமுகன்றன; என்று கண்டோர் மற்மையோரிடம் கூறு 
கின்றனர். : > 

(வி-ம். சோழன் வீதிவழியாக உலா வருஇன்றுன்? 
சிறந்த குதிரையின்மேல் இருக்கின்ற தோற்றம் மிக அழ 
காக இருக்கின்றது; கையில் சுடரொளி பரப்புகின்ற 
வேல் ஓன்று வைத்திருச்கின்றான். அதன் வடிவு இலை 
போன்றதாக இருக்கின்றது; ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அமைக் 

இருக்கின்ற சாளரங்களின் வழியாகப் பெண்கள் பார்க் 
அன்றார்கள் ; சன்னலிலோ. வென்றால் கெருக்கமாக வலைகள் 
பின்னப்பட் டிருக்கன்றன ; குதிரை விரைவாக நடக் 
கின்றது; பெண்களுடைய கண்களாகிய கெண்டைகளெல் 
லாம் சோழனுடைய அழகாகய நீர்த்தடாகத்திலே பாய்ந்து 
உயிர்தப்பவேண்டுமென நினைத்து அங்கும் இங்கும் ஓடி 
யாடிப் பிறழுகன்றன. அத்தோற்றம் நீலவலையில் அகப் 
பட்ட கெண்டைகள் பிறழும் தோற்றம்போல் இருக்கின் 
னை என்கின் றனர். 

செம்படவருடைய வலையில் அகப்பட்ட மீன்களைப் 

'போலச் சாளரவலையி ஸுட்புறத்தில் நிற்கும் பெண்களின் 
கண்கள் பிறழுகின்றன. 

பாடலம் - சோழனது குதிரை. கயல் - கெண்டை. 
சாரலேகம் - சன்னல். (௨௯)



134 முத்தொள்ளாயிரம் 

௮௮. கண்டன வுண்கண் கலந்தன நன்னெஞ்சத். 

தண்டப் படுவ தட்மென்றோள்--கண்டாய் 

உலா௮ மறுகில் உறையூர் வளவற் 

கெலாஅ௮ முறை கிடந்தவாறு. 

(குபு தலைவி தோழியினிடம் கூறியது. 

(இ-ள்.) தோழீயே/ வளவன் வீதியில் உலாவந்தான்7 
அப்பொழுது ளீன்னெஞ்சும், கண்களும் அவனை நோக்கின 7 

அதுவுமன் றி அவனோடே சென்று, கலந்துவிடவும் செய்தன. 

இந்தக் குற்றத்திற்கு என்னெஞ்சும், சண்களும்தானே தண்: 

டிக்கப்பட வேண்டும். அவற்றை வாளா விருக்கவிடுத்து; 
என் மெல்லிய பெரிய தோள்கள் தண்டிக்கப் படுகின் றன. 
ஐயோ / தோள்கள் . ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லையே; அவ் 
வாறு இருப்பவும் அவைகள் தண்டிக்கப்படுதல். முறை 
யாகுமா£? உலாவுதற்கேற்ற அகற்சியும் நீட்சியும் அமைந் 
துள்ள இந்த உறையூர் வளவனுக்கு முறையல்லாதன வெல் 
லாம் முறையாகப் பொருந்திக் கஇடக்கின்றதை நீயே பார்த் 

தாய்; யான் சொல்லவேண்டியது யாது£2 ஆதலால் இந்த 
வளவன் செய்யும் முறைக்கேட்டுக்கு யான் என் செய்கேன்/ 

என்றாள். 

(வி-ம். தோழியைப் பார்த்துத் தலைவி ஞான்றும் செய்த 
க்கை தண்டிப்பது அரசனுக்கு முறையாயிருக்க ௮ம். 

மூறையை விடுத்துக் குற்றம் செய்யாதவரைத் தண்டிக்கத் 

துணிந்து விட்டான் வளவன். என் செய்வது *? அவன் செய் 

வதுதான் முறை யென்றல்லவா உலகம் கொள்ளும் என்று 

கூறுகிறுள். 

வளவன்பால் மனம் வைத்து: மனம் கெஒிழ்ந்து இதான் 
நலத்தைத் தொலைத்த மங்கை, அக்குற்றத்தை அவன்மேல் 

ஏற்றிக் கூறுகின்றாள். இவ்வாறு கூறுகன்ற முறைமையினா, 
லேயே வளவனது செங்கோன் முறையும், ஈல்லொழுக்கமும் 
தெற்றென விளங்குதல் உண ரத்தகும். 

எலா௮ என்பதனை எல்லா என்பதன் தொகுத்தல்' 
எனக்கொண்டு தோழி என்று பொருள் உரைத்து விளியாகக். 
கொள்ளினும் அமையும். கண்ணும் கெஞ்சும் கோக்கின 

கலந்தன எனப்பொருள் கொள்ளல் வேண்டும். 

உண்கண் - மையுண்டகண். சட - பெரிய. (eer)
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காணும் நலனும். 

௮௭௯. என்னெஞ்சு நாணு நலனு மிவையெல்லரம் 
மன்னன் புனனாடன் வெளவினான்--என்னே 

அரவக லல்குலாய் ஆறிலொன் றன்று 

புரவலர் கொள்ளும் பொருள். 

(கு- 4) தலைவி தோழி கேட்பச் சொல்லியது, 

(இ-ள்) பாம்பினது அகன்ற படத்தின், புறதீதைப் 
போலத் துடைகளின் மேற்புறம் அழகாக அமையப்பெற்ற 
தோழியே! அரசர்கள் திறையாகக் கொள்ளும் பொருள் 
குடிகளிடத்திலிருக்கன்ற பொருள்களில் ஆறிலொரு கூறு 
அல்லவா? அவ்வாறு இருப்பவும் 8ீம்மூடைய மன்னன், 
காவிரிப் புனல் பாய்கின்ற சோணாடன், எனது கெஞ்சும், 
நாணமும், எழில் நலனுமாகிய இவற்றை எல்லாம் கவர்ந்து 
கொண்டான்? இது என்னே/ முறை கேடாக இருக் 

கின்றதே; இதற்கு யான் என் செய்கேன் என்கின்றாள். ் 

(வி-ம்): சோழனைக் கண்டு காதலுற்ற ஒரு ஈங்கை 
தன் மனத்தை அவனிடத்திலேயே தொலைத்தனள் ; அதனால் 
அவளது நாணமும் பறந்து போயிற்று; பெண்மை கலனும் 

பெயர்ந்து: போயிற்று: ஆனால். பயனொன்றும் இல்லை 
சோழனே தனக்குக் கட்டினபாடில்லை. பின்பு அவனைக் 
குறைகூறவும் தொடங்கினளாய் “* என்ன முறையில் 'அவன் 

என் உள்ளம், நாணம், அழகு இவற்றையெல்லாம் sare 

தான். காதலன் என்ற முறையிலு.ஈஉூ, என்னை ஏற்றுக் 

கொள்ளலாம் என்ற முறையிலும் கவர்நதாற் குற்றமில்லை ; 
அரசன் என்ற முறையிற் கவர்ந்தால் ஆறிலொரு பங்கு 
தானே அவன் கவரவேண்டும் ; எல்லாவற்றையும் கவர்ந் 

தீது. மூறைகேடல்லவா£2 இந்த முறைகேடான செயலை 

மன்னனே செய்யத் தொடங்கினனே,. அதிலும் புனல்கா 
டாளும் மன்னனா இவ்வாறு கவர்தல் வேண்டும்? இது, 

பெரிய குற்றம்தானே ? இதற்கு நாம் என்செய்வோம் £ 
ஏடி தோழீ/ இது, அறன்கொல்.? சொல்;”” என்கல்ுள். 

“பூரவலர் - அரசர். புனல்காடு - பூவிரி புதுப்புனற் 

கரவிரி புரக்குஞ் சோணாடு: ஆறிலொரு கூறு வவ்வாது. 

>
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கெஞ்சம், காணம், நலன் இவற்றையெல்லாம் வெளவினான், 
என்னே, என்றமையால் தலைவன் தன்னை மணந்துகொள் 

வானோ என்ற குறிப்பு அவளுக்கு உண்டாயிற்று. 

பெண்பாலிடத்தில் அரசனுக்கு ஆறிலொருபங்கு 

உரிமை இல்லை என்பதூஉம் அவர்தம் கற்பினால் உலகம் 

அடையும் மழை வளத்தில் ஆறிலொரு பங்கே உரித்தராகு 

மென்பதூஉம்த 

£ழ்வரும் அகலிகை வெண்பாப் பாடல்களால் உணர்க. 

“ ஆறில் ஒருகூ(று) அரசற்(கு) உரியதெனக் 
கூறும் முழறைஉன் கொழுநன்ஒர்-- கூறு 
தஉத்தே எனக்குத் தரல்போல் நிறையில் 

உவப்போ டெநகூ(று) உதவு *” 7 

என்று இந்திரன் அகவிகையினிடம் கேட்க, 

அவள் மறுமொழியாக 

*- கரந்தைக்கு வேந்தன்௮வள் காந்தனே; மேலாகப் 

போந்திட்ட தெய்வம் புரடனே- வாய்ந்த 

அறமும்அவன் அன்னானை அன்றி அறத்தால் 

பெறுபயனும் இல்கல பிறிது,”” 

₹: தவத்துக் கடைபூறு சரரரது காப்பார் 

தவத்திற் பகுஇபெருர் சாற்றும்--.தவத்தின் 

பயணிலோச் பங்குறுவர் பார்த் இபர்கள் கற்பின் 
._ பயணிலோச் பங்கேயுன் பங்கு,” 

என்று கூறியவற்றையும் தெளிக. (௨௮) 

போங்கோதம் போழும் 

௯ம் “ கனவினுள் காண்கொடாக் கண்ணுங் கலந்த 

தனவினுள் முன்விலக்கு நாணும்--இனவங்கம் 

பொங்கோதம் போழும் புகாஅர்ப் பெருமானார் 

செங்கோல் வடுப்படுப்பச் சென்று ”” 

(கு - பழ தலைவி தோழியிணிடம் சொல்லியது. 

(இ-ள்) தோழீ? சோழனைக் கண்ணாற் பார்த்தாலா 
வது என் கலக்கம் ஒருவாறு தீராதா என்று நினைத்தேன்;
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அவனும் கனவில் என்னிடத்தில் வந்தான் ; அப்பொழுது 

என் கண்களும் பார்க்கக் கொடாதனவாக மூடிக்கொண் 

Lar; பின் வீதியில் உலா வரும்பொழுது விழித்துக் 

கொண்டுதானிருந்தேன் ; அதுவும் நேரே பார்ப்பதற்கும் 
பொருத்தமான நேரந்தான் 7) ஆனால் நாணம் என்று ஒன்று 

இருக்கன்றதே அது அப்பொழுது வந்து விலக்கிவிட்டது : 

கூட்டமான மரக்கலங்கள் பொங்குகின்ற அலைகளைக் Os 

துக்கொண்டு செல்லுகின்ற கடற்கரையிலுள்ள காவிரிப்பூம் 

பட்டினத்திற்கு மன்னனாகிய சோழனுடைய செங்கோல் 

முறைமையில் குற்றம் உண்டாகும்படியாக வந்து, கண்க 

ளும் நாணமும் இவ்வளவு கொடிய செயல்களைச் செய்கின் 

றன; ஆதலால் அவனைக் கண்ணாற் பார்க்கவும் முடிய 

வில்லை; என் செய்வேன் / என்இன்றாள். 

(வி-ம்) காதலன் கல்கான் நயவான் "ஆயினும் அவ 

னைப் பல்காற் காண்டலும உள்ளத்துக்கு இனிதெனத் 

தலைவி நினைக்கின்றாள் ; அதனாற் பயன் யாது £? காணோடு 

உடன்பிறந்த நங்கை அவள் ; ஆதலால் வளவனைப் பார்க்க 

விடாமல் நாணம் நனவில் வந்து விலக்கிவிடுகின்றது; கன 

விலோ எனிழ் கண்கள் ஈன்றாக மூடிக்கொள்ன்றன 7 

ஆதலால் காட்சி யின்பமுங்கூடக் கிடைக்கவில்லை; என் 

செய்வேன் ! என்்இன்றாள். 

கனவு - சொப்பனம். நனவு - விழிப்பு. பொங்கு 

ஓ௫.ம்- பொங்குகின்ற கடல். போழ்தல் - பிளத்தல். பூகரா- 

காவிரிப்பூம்பட்டிவம். (௨௯) 

வண்டடக்கை 

௯௧ '* தரனைகொண் டோடுவ தாயிற்றன் செங்கோன்மை 

சேனை யறியக் களவேனோ-- யாணை 

பிடிவீசும் வண்டடக்கைப் பெய்தண்டார்க் இன்னி 

நெடுவீதி தேர்பட்ட போது ”:. 

(கு - பூ) தலைவி தோழிகேட்பச் சொல்லியது, நெஞ்சொடு கூறி 

து எனலுமாம். 

(இ-ள்) தோ.£ீ!/ பரிசிலருக்குக் களிற்றுயானையை 

யும், பிடியானையையும், மிகுதியாகக கொடுக்கின்ற வளப்ப
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மான பெரிய கையினையும், மலர்கள் மிகுதியாக வைத்துக் 
கட்டப்பெற்ற குளிர்ந்த மாலையையும் உடைய கிள்ளி 

என்ற சோழனுடைய செங்கோல் முறைமை எத்தகையது 
என்பதைப் பார்த்தனையா£ கனவில் வந்து என்னுடைய 
ஆடையைக் கவர்ந்துகொண்டு ஓடிப்போயினன். அவன் 

செயல் இதுவாயின், நாளை நமது பெடிய வீதியில் உலா 
வந்து, நமக்கு நேராக எதிர்ப்பட்டபோது, இந்த முறை 

கேடான செமீலை அவனுடைய சேனைகளும் அறியும்படியா 
கச் சொல்லாமலா விடுவேன்; சொல்லிவிடுகிறேன் பார்; 
அவன் தனியிடத்தில் கனவில் என்னைப் பிடழித்தானென் 

ரூல் யான் நனவில் பலர் முன்னிலையில் அவனைப் பீடிழித்து 
விடமாட்டேனா £ என்கின்றாள். 

(வி-ம்) ஒரு ஈங்கை, கள்ளியினுடைய பெரியதோள், 
அழகிய மரலை, அழகு. இவற்றில் ஈடுபட்டுத் தன் மனத் 
தைப் பறிகொடுத்தாள். கனவிலுங்கூ௨. அவன் நினைவாகவே 
தான் இருந்தாள். இவ்வாறாக ஒருநாள் அவன் கனவில் 

வந்து அவளுடைய ஆடையைக் கவர்ந்து கொண்டான் : 
அவள் பிடிக்க முயன்றாள்) ஓடியே போய்விட்டான் ?' 

அதை வைத்துக்கொண்டு அறிவு கலங்கிய நங்கை, தோழி 
யைட் பார்த்துத் தோழீ! வளவன் இவ்வாறு செய்தானே ! 

யானும் அவனுடைய முறைகேட்டைச் சேனைகளெல்லாம் 
அறியும்படி சொல்லமாட்டேனா ? என்கின்றாள். 

. தானை - ஆபை. பிடி - பெண்யானை, வண்தடக்கை - 
வண்மையுள்ள பெரியகை : மூழந்தாள் அளவும் ரீண்டகை. 

தட - பெரிய. பெய்தண்தார் - மலாமிகுதியாக வைத்துக் 
கட்டப்பட்ட குளிர்ந்த மாலை. கள்ளி - சோழன். (௩௦) 

காவானோ ? 

௯௨. தெண்ணீர் நறுமலர்த்தார்ச் சென்னி யிளவளவன் 

மண்ணகங் காவலனே யென்பரால்.-மண்ணகங்் 

DOUG OT WIT OT EET காவானோ மாலைவாய்க 

கோவலர்வாய் வைத்த குழுல். 

(கு - பு.) தலைவி தெஞ்சோடு கூறியது, 

(இ - ள்.) நெஞ்சமே! தெளிந்த நீர்த்தடாகத்தி 
லிருந்து கொய்துகொண்டு வந்த .கறுமலர் மாலை யணிந்த 

ச்
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சென்னி என்னும் இளவளவனாஇய சோழன் இம்மண்ணுல 

கத்தைக் காத்தலில் வல்லவன் என்று எல்லோரும் கூறு: 

இன்றனரே; அவன் இந்த மண்ணுலகத்தைக் காக்கின்ற 
காவலனாக இருந்தால், இந்தக் கொடிய மாலைப் பொழுதில். 
ஆயர் தம் வரயில் வைத்து ஊதுகின்ற குழலிசை யென்னைக் 

கொல்லாமல் காத்தல் செய்யானோ?'* என்கன்ருள். 

(வி- ம்... வளவன்பால் மனம் போக்கிய மங்கை 

மாலைப் பொழுதில் கோவலர் ஊதும் குழலிசை கேட்டு 

உருகுகன்றாள். இசையினுடைய செயலோவெனில், .பிரிக் 

தாரை வருத்துவதும் சேர்ந்தாரை ம௫ழ்விப்பதுமாக விருக் 
Bang. ஆதலால், பிரிந்திருக்கும் அவளுக்கு” அது அள 
வற்ற துன்பத்தை உண்டாக்குகின்றது ;: **இப்போ.து 
வளவன் வந்தால் இந்த இசை ஈமக்கு இனிமை பயக்குமே? 
அவன் இல்லாமையினல்லவோ கொல்கிறது? இந்தத் துன் 

பத்திலிருந்து காப்பதற்கு அவன் வராவிட்டால் அவனை. 
எவ்வாறு காவலனென்பது?£ இங்கே வந்து காக்கிலனெனி 

னும், கோவலரைக் குழலூதாதே-யென்று கட்டளையிட்டே 

னுங் காக்கலாமல்லவா 7 அதுவுஞ் செய்கன் றானிலையே. 

இத்தகைய கொடியவனையல்லவா உலகம் காவலன், காவ 
லன் என்று கதறுகன்றது/ என்ன அறியாமை!'” என்று 

தலைவி தனக்குள்ளே கூறிக்கொள்ளுகிறாள். 

₹: அழல்போலு மாலைக்குத் தாதாக யாயன் 

குழல்போலுங் கொல்லும் படை: 

என்பது திருக்குறள். 

மண்ணகம் - மண்ணுலகம். காவலன் - அரசன். கோவ: 

லர் - ஆயர். குழல் என்பது குழலின் இசையைக் குறித்தது 
(ஆகுபெயர்). ஆல் - அசை, (௩.௧) 

அணிவளையே சோல்லாதோ £ 

௯௧.. “அறைபறை யானை யலங்குதார்க் கிள்ளி 

மூறைசெயு மென்பராற் நோழுி--யிறையிற ந்த 
அங்கோ லணிவளையே சொல்கைதோ மற்றவன் 

"செங்கோன்மை செந்நின்ற வாறு. ': 

(கூ. - பு.) தலைவி தோழிகேட்பச் சொல்லியது.



140 முத்தொள்ளாயிசம் 

(இ-ள்.): தோழீ! Dar grit கேட்கும்படியாகக் 
கொல்லுகின்ற கொடிய மதயானைகள் வருகின்றன. எல் 

லோரும் விலகுங்கள் ; விலகுங்கள்,” என்று அறைகின்ற 
பறையை முன்னரே செல்லவிடுத்து, அதற்குப் பின்னர் 

வரவிடும் மதயானைப் படைகளையும், ஈன்றாக அசைகின்ற 

தொங்கல் மாலையையும் உடைய கள்ளி என்னும் சோழ 
மன்னன், ஒழுங்காக மூறை செய்கின்றானென்று பலர் கூறு 

ஒஇன்றனா. அவர் கூற வேண்டுவது எற்றுக்கு? என்னு 
படைய கைகளிலுள்ள இறைகளைக் கடந்துசென்ற அழகிய 

கோல்தொழி லமைந்த கல்ல வளையலே அம்மன்னனது 

செங்கோல்“மூறைமை செவ்விதாக நிலைபெற்ற கெறியைச். 
சொல்லாதோ? என்கின்றாள். 

(வி-ம்.) கிள்ளியின்பால் உள்ளம் செலுத்திக் கழி 

பெருங் காதல் கொண்டாள் ஓரு நங்கை. அதனால், 

அவனை நினைந்து நினைந்து, உணர்ந்து உணர்ந்து, 

கெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து உருகனள். அதனால் அவள் கைகளி 
ள்ள வளையல்கள் இறையைக் கடந்து &ழேே விழுந்து. 
தொலைந்தன. இர்கிலையில், சிலர் மன்னனைச் செங்கோல் 
வேந்தன் என்று புகழ்ந்துகொண்டிருந்தனர். பார்த்தாள் 

தலைவி. அவளுக்குப் பொறுக்க மூடியவில்லை. தோழீ / 

இந்த வளவன் ஏதோ நல்ல முறைமை செய்கின் ருனாமே? 
என்ன முறை செய்டூன்றான் 7” என்னுடைய மெழஞ்சம், 
நாணம், நலன், கைவ இவற்றையெல்லாம் கவர்ந்து 

பெரிய மூறைகேடல்லவோ செய்துவிட்டான்? அந்த முறை 
“கேட்டை என் கைவகயல்களே உணர்த்துகன்றனவே / 

- அதற்கு வேறு சான்றும் வேண்டுமோ”? 

வளவனுடைய செங்கோன்மை செக்ரின்றவாறு மிக 
வும் நன்றாக இருக்கின்றது என்று தலைவி பழிக்கின் றாள். 

“பலர், கள்ளி முறை செய்யும் என்டுன்றனர். என்ன 

மூலை செய்கின்றான் 2? மைத்துன முழைதான் செய்கின் 
ரன். வேறு ஒரு மூறையுமில்லை; அதனை என்னுடைய 
வளையல்களே கூறுகின்றன. வேறு சான்று ஒன்றும் 
இதற்கு வேண்டியதில்லை, 'தோமீ?/' என்று கூறியதாக 

உரைத்தல் பொருந்துமேல் அதுவுங் கொள்க.
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தன்னை வளவன் ம௫ழ்வுறுத்தாமல் பிரிக்ததினால் 
அவனை இவ்வாறு தலைவி கூறினாள் ; 

“துறைவன் துறந்தமை தூற்றாுகொள் முன்கை 

யிறையிறவச தின்ற aida’? 

என்பது திருக்குறள். 
அலங்குதார் - அங்குமிங்கும் அசைகின்ற மாலை. இறை - 
கையிறை. செர்கின்றவாறு - செவ்விதாக ? நிலைபெற்ற 
நெறி. (௩௨) 

 தேங்குண்ட தேரை ' 

௯௪. அன்னையுங் கோல்கொண்் டலைக்கும் அயலாரும் 

என்னை யழுியுஞ் சொற் சொல்லுவர் நுண்ணிலைய 

தெங்குண்ட தேரை படுவழிப் பட்டேன்யான் 

திண்டேர் வளவன் றிறத்து. 

(கு-பு.) தலைவி தோழியினிடம் சொல்லியது, 

(இ-ள்.) தோழீ/ வலிமையான தேர்ப்படையை 
உடைய வளவனாகிய சோழன் பொருட்டு, அயலாரும் என் 

ஊப்பற்றி வருந்தும்படியான சொற்களைச் சொல்லுகின்ற: 
னர்.  அதுவுமின் றி, அன்னையும் சிறுகோல்கொண்டு 

என்னை அடித்துத் துன்புறுத்துகன்றாள். யானோ வளவளனை 

துகர்ந்தறியேன். எனக்குப பழியும் வந்துற்றது. அதுதான் 
எதைப்போலென்றால், குரும்பைப், பருவத்திலேயே, தேங் 
காயைப் பழ்றி ௮தன் உள்ளீட்டை உண்டதாகத் தேரை 
எவ்வாறு பழிவறிபபட்டதோ அ௮துபோன்றுதான் யானும் 

பழிவழிப்பட்டேன், என்கின்றாள். 

் (வி-ம். வளவன்பால் மனம் போக்கிய மங்கை 
ஒருத்தியைப் பற்றிச் “ஏலரும் பலருங் கடைக்கண் நோக்க, 
மூக்கினுச்சிச் சுட்டு விரல் சேர்த்தி, மறுகற் பெண்டிர் ௮ம் 

பலும்'* அலரும் தாூற்றுன்றனர். அவள் அன்னையும் சிறு 

கோல் வலத்தளாய் அலைக்கின்றாள் / அதனால் AVES HG 
கங்கை தோழியினிடக் தன் வருத்தத்தைக் கூறுகின்றாள். 

“தோழி, தேரை தேங்காயை உண்ணாமலே பழிசுமக்கின் ற. 
தல்லவா ? அதுபோல யானும் வளவனைச் சேராமலே பழி 
சுமந்தேன். அன்னையும் அலைக்கன்றாள். அயலாரும். அலர்
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தூற்றுகின்றனர். யானும் அலமருகின்றேன் ”' என்று தன் 
வருத்தத்தைக் கூறுகின் மாள். 

விளங்காய்க்கு யானை கோய்.என்ற ஒரு கோய் வருதல் 
போலத் தேங்காய்க்குத் தேேரைகோய் என்ற ஒரு கோய் 

வரும் ; அது சிறுகுரும்பைப் பருவத்திலேயே தேங்காயைப் 
பற்றிவிடும். தேங்காயினுள்ளே உள்ளீடு வளர வளர அதனை 
அரித்து அரித்துத் ' தொலைத்துவிடும்; உண்மை இவ்வா 
றிருப்ப எல்லோரும் தேரை உண்ட தேங்காய்; யான 
உண்ட விளங்காய்” என்று சொல்லுவார்கள். யானையும், 

தேரையும் விளங்காயையும், ;தேங்காயையும் உண்ணாமலே 
உண்டனவரகப் பழிதூற்றப்படுகன்றன; அதுபோலத் 
தானும் பழிதூற்றப்படுவதாகத் தலைவி கூறுகின்றாள். 

்.... எதேரையார் தெங்கெதீர் உண்ணார் பழிகமப்பச் !! 
என்று வருவதுங் காண்க. ர 

அழியுஞ்சொல் ... வருந்தும்படியான அலர் மொழி 
₹* சிலரும் பலருங் கடைக்கண் ஷனோக்க, 

மூக்கின் உச்சிச் சுட்டுவிரல் சேர்த்தி, 

மறுகிற் பெண்டிர் அம்பல் தூற்றச், 

சிறுகேரல் வலத்தனன் அன்னை அலைப்ப, 

அலத்தனன் வாழி தோழி”? — 

ஏன நற்றிணையில் வருவதுங் காண்க, 

துண்ணிலைய தெங்கு உண்ட - நுண்மையான நிலையை 

உடைய தேங்காயை உண்ட; நுண்மை - சிறுமை. இளநீர்ப் 
பருவத்திலேயே தேரைகோய் பற்றித் தேங்காயினுட் 
பருப்பு முதிர முதிரத் தேரை கோய் அதனை அரித்.றுவிடும். 
ஒரு தென்னையில் தேரை விழத் தொடங்கிவிட்டால் அந்த 

மரம் உள்ளளவும் காய்க்கன்ற காய்களெல்லாம் தேரோ 
டூகளாகவே போகும் என்ப. (am) 

* களிமயங்கிக்காணேன் ? 

௯௫. புலவி புறக்கொடுப்பன் புல்விடினா ணிற்பன் 

கலவி களிமயங்கிக் காணே--ணிலவியசீர் 

மண்ணாளுஞ் செங்கோல் வளவனை யாணிதன்ேரோே 

கண்ணாரக் கண்டறியா வாறு. 

(கு.- ப.) : தலைவி தோழி கேட்பச் சொல்லியது,
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்..[இஃள்.. தோழீ! யான், சோழனுடன் ' ஊடலில் 
அவனுக்கு நேரே கில்லாமல் புறங்காட்டி நகின்றுகொள் 

வேன். அவன் தழுவும்போது காணி நிற்பேன். கலவி 
யிலோவெனில் அநத இன்பக் களிப்பிலே மயங்கி அவப் 
பாரேன். இம்மண்ணுலகத்தை ஆளும் செங்கோன்முறை 
மையினையும, நிலைபெற்ற புகழினையும் உடைய வளவனை 

யான் கண்ணாரக் கண்டறியாவாறு இதனாஞஷ் அல்லவா? 
என்கின்றாள். 

(வி-ம். வளவனைத் தன் காதலனாக வரித்த ஒரு 
நங்கையினிடம் ௮வள் தோழி சென்று “நீ நின், தலைவனைக் 
சண்ணாரப் பருகினையோ, :?' என்று வினாவினாள். அதற்கவள் 

“அந்தோ யான் அதுசெய்திலேனே” என்ன, *புலவிக் காலத்தி 
லாவது செயிர்தது நீ சினந்து நோக்கனையோ” வென்ன, 
*இல்லை, இல்லை. யான் .புலவிக் காலத்தில் டிறங்காட்டி 
கின்றுகொள்வேன்” என்றாள்; 'புல்லுங் காலத்திலோ” என்ன, 
அப்பொழுது காணி நிற்பேன்; அதனால் கண்டிலேன்” என் 
ருள்; *கலவிக்காலத்திலோ' என்ன, * அப்பொழுது அந்த 
இன்பக் களிப்பிலேயே மயங்கி இருந்துவிடுவேன். ஆத 

லால் அப்பொழுதும் கண்டறியேன்.” என்றாள். ஆகவே, 
அவள் தோழியைப் பார்த்து, *யான் புலவி, கலவி, புல்லல் 
ஆகிய இம்சான்று காலத்திலும் வளவனைக் கண்ணாரக் 
காணேன்” என்று சொல்லிவிட்டாள். 

புலவியுங் Soa wy td நாணமும் யான் வளவனைப் பாராத 

படி தடுத்துவிட்டன தோழி. அதனாலேழான் யான் பார்க்க 
வில்லை எனறு கூறுகின்றுள். 

புலவி - ஊடல், புறங்கொடுப்பன் - புறங்காட்டி 

நின்றுகொள்வேன். காண் நிற்பன் - காணிக் கவீழ்ந்து கிழ் 
பேன். கலவி - கூடல், களி மயங்கி - இன்பத்திலே 
மயங்கி. (௩௪) 

கரையுரிஞ்சி மீன்பிறழும் 

௯௭. செங்கான் மடமாராய்? தென்னுறந்தை சேறியேல் 

நின்கான் மேல் வைப்பனென் கையிரண்டும். 

கன்பாற் 

கரையுரிஞ்சி மீன்பிறழுங் காவிரிநீர் நாடல் 

குரையாயோ யானுற்ற தோய்.
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(கு- பு. தலைவி காமமிக்க கழிபடர். களவியல் கேளாத புள்ளி 

னத்தைக் கேட்பனவாகக் கருதிக் கூறுதல், 

(இ-ள்.) “செம்மையான கால்களை உடைய இளமை 
யான காரையே 1/ நின்னுடைய கால்களின்மேல் என்னு 
டைய கைகளை வைத்து வணங்கக் கேட்டுக்கொள்ளுகேன். 
நீ, தென்பாலுள்ள உறையூருக்குச் செல்வாயேயானால், 
நல்ல மருத ரீலக்தின் இரு மருங்கும் அமைந்துள்ள கரை 

களிலே, மீன்கள் உராய்ந்து உராய்ந்து பிறழ்ந்து பிறழ்ந்து 

நீரில் எதிரேறிச் செல்லும்படியாக வரைவாகவும், மிகுதி 
யாகவும் வருகின்ற காவிரிரீர்சரரடனாகிய சோழனுக்கு 
யானுற்ற இரதக்காதல் நோயை உரையாயோ £”' என்று 

தலைவி காரையை முன்னிலைப்படுத்திக் கூறுகின்றாள். 

(வி -1ம்.) உறையூருக்கு வடபால் அமைந்துள்ள ஓர் 

ஊரிலிருக்கும் ஒரு கங்கை சோழனிடத்தில் மனம் போக்கத் 

துயருறுகின்றாள்: அவன்பால் தான் கொண்ட காதல் 
கரைகடந்து பெருகியது; அதனால் மயக்கமுடையவளாகி 
ஒரு காரையை விளித்து அதன்பால் தன் கருத்தினைக் 
கூறிப் புலம்புகன்றாள். “ஏ காரையே!” என்று store 

கூட்டத்தைப் பார்த்து விளிக்கன்றாள். ஒன்றும் திரும்பிப் 
பார்க்கவில்லை. ஏ செங்கால் காரையே!” என்கின்றாள். 

அப்பொழுதும் பார்க்கவில்லை; அவள் மீண்டும் மீண்டும் 

அமைக்கும் ஒலி கேட்டுப் பல காரைகள் பறந்துபோயின. 
ஒரு சிறு நாரைமட்டும் இருக்கின்றது. அதனையுங் ma Bor 

ருள். அதனுடைய இளமைப் பருவமும் மடமுந் தன்னு 
டைய நிலையை அறிய விடுகின்றனவில்லை என்று கினைக்கின் 

ருள்; நாரையும் பறக்கத் தொடங்குகின்றது. '₹௪ உன்னைத் 

தானே ஏ. செங்கால் மடகாராய்/ உன் கால்மேல் 

கைவைத்து வணங்கிச் கேட்டுக்கொள்இன்றேன் ; நீ உறை: 

யூருக்குப் போனால் சோழனிடத்து யானுற்ற கேோரயை உரை 
யாயோ?” என்னெராள். “நீ சென்றால் காவிரிக் கரையோரத் 

இல்”” உராய்ந்து உராய்ந்து பிறமுகன்ற மீனை மிகுதியாகப் 
பிடித்துத் தின்னலாம். உனக்கும் னு ண்டு! ‘er oir LI! 
ளாய்க் “கரையுரிஞ்சு மீன் பிறழுங் காவீரி'” என்கின்றாள். 
அந்தக் காவிரிநாடன் காவிரிக் கரைக்கு வருவான். MV 
னிடம் நீ கூறுதலும் எளிது." என்பவளாய்க் * காவிரி நீர் 

நாடன் ”' என்கின்றாள்.
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ஆற்றில். நீர்வற்றி அற்று ஓடுகன் ற- காலத்தில் மீன் 

மேலேறிச் செல்லுதல் எளிது: காவிரி அவ்வாறின்றி என் 
றும் வற்றாது ஒடும் இயல்புடையது. காவிரியின் நீர்ப் 
பெருக்கஇன் மிகுஇயினாலும், விரைவினாலும், மேலேறிச் 

செல்லச் கருதிய மீன் தடைபட்டு, நட்டாற்றிற் செல்லமுடி. 
யாது, கரையோரமாக உராய்ந்து உராய்ந்து பிறழ்ந்து 
பிறழ்ந்து நீரை எதிரத்தேறிச௪ செல்லும் என்று அதன் 

இயற்கையை அழகாகத் தலைவி வாயிலாக நல்லிசைப் புல 

ar நவில்கின்றார். இதனால் காவிரியின் வளமும், மீன் 
நீர்ப்பெருக்கில் ஓரமாகவே ஏறிப் பிறழ்ந்து செல்லும் 

இயல்பும், அம்மீன்க௧கள் காரைக்குப் பற்றுதற்கு எளிது 

என்பதும் பெறப்படுகன்றன. நாரை தென்னுறந்தைக்குச் 

சென்றால் அதுவும் மீன் தின்று பயண்டையும், தலைவியின் 

காரியமும் இனிது கூறத்தகும் என்பதையும் அமைத்துக் 
* கரையுரிஞ்சி மீன் பிறமுங் காவிரி நீர்காடன் "” என்று 
அடைமொழி நயமாக அடுக்கிச் செய்யுல்ச் வல்கள் 

இயற்றி இருக்கள்றா. 
பிடித்தற்கு நாரை அச்சும் இயல்புடையது; ஆதலின், 

காலைப்பற்றி : வணங்குவேன் என்னாது, 4 நின் காலத் 
தொட்டு வணங்குவேன்”, என்னுங் குறிப்புத் சான்ற ** நின் 
கால் மேல்வைப்பன் என்கையிரண்டும் ”’ என்றும் கூறு 

கின்றாள். **நின்கால், என்கை'' என்ற மாரண்தொடை ஓது 
வதற்கு இனிதகாகவும், நாரையின் காலில் தலைவி கைஷய 

, வைப்பதேது7 அதுவும் மூரண்தான் என்று குறிப்பதாக 

வும் இருக்கின்றது. 

நன் பால்-- மருத நிலம்: காவிரி தான் 29 சல்லும் 

இடத்தை எல்லாம் நன்பாலாக்கியது, என்பது குறிப்பு. 
அல்லது :**நன்பாற் கரை,” என்பதற்கு நற்பகுதியாக 

அமைந்த கரை எனக் கொண்டு, தேமாவும், பலாவும்,' மரு 
தும் முதலிய பலவேறு மரங்கள் அடர்ந்து கவின்செய்து, 
*கரையுரிஞ்சிப் பிறழுகன்ற மீ நாரையுண்டு தங்குவ 

தற்கு ஏற்ற நற்பகுதியான। கரை எனக் கூறலும் 
அமையும். 

: சேறியேல் - செல்லுதியேல். தென்னுறந்தை - தென் 
பாலுள்ள உறையூர். 

10
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-* காண்டகைய செங்காலொண் கழிநாராய் காதலரல் 

புண்டகையமுலை மெலிந்து பொன்பயந்தா ளென்றுவளரச் 

சேண்டகைய 'மணிமாடத் திருத்தோணி புரத்துறையும் 

ஆண்டகையாற் கஇன்றேசென் றடியறிய வுணர்த்தாயே. *' 

என்பது ஆளுடைய பிள்ளையரர் அருள்மொழி. 

2 AG AED fous மடநாராய்? அளணியத்தாய் நீயூநின் 

அஞ்சிறழைய சேவலுமாய் ஆ ஆ என் 9றெனக்கருணி 

வெஞ்சிறைப்புள் ளூடர்த்தார்க்கென் விடுதூதாப்ச் சென்றக்கால் 

வன்சிறையில் அவன்வைக்கில் வைப்புண்டால் என்செயுமே.”” 

என்பது, நம்மாழ்வார் நன்மொழி. (௩.௫) 

மாமருட்டி 

௯௭. குதலைப் பருவத்தே கோ .நிஃகேோர மானை 
வதுவை பெறுகென்றா ளன்னை--யதுபேோரய் 
விளத்தவா வின்று வியண்கானல் வெண்டேர்த் 
துளங்குநீர் மாமருட்டி யற்று. 

(கு - பூ) சோழனிடம் காதல் கொண்ட நங்கை . தன் நெஞ் 
சொடு சொல்லியது, 

(இ-ள்.) கெஞ்சமே/ காம் மழலைச்சொல் பேசு 
இன்ற பருவத்திலே ஈம் அன்னை நம்மைப்பார்த்து நீ **உறை 

யூர் மன்னனாகிய சோ[ழலுக்குத் திருமணம் செய்து கொடுக் 

கப் பெறுவாயாக”” என்றெல்லாம் சொன்னாளே / பெரிய 
அபண்ணாக இருக்கின்ற இப்பொழுது அந்தத் தன்மை முற் 
றும் மாறிச் சோழனைப் பார்க்கவும் கூடாதென்று சொல் 

அம்படியான தன்மையுடையவளாக விக£ந்த முறைமை, 
அகன்ற பாலை நிலத்சிலே ஒளி அலையாக அசைகின்ற கான 
லாகிய நீர் காட்டிலுள்ள விலங்குகளுக்குத் தண்ணீர் 
போலக் காட்டு அளித்துப்பின் அந்த விலங்குகள்” தன்னை 
கோக்கி வரவர வெறும் வெட்ட வெளியாகத் தோன்றி: 
மயக்கன நிலைமையையை ஓத்தது என்கின்றுள். 

(வி-ம். ஒரு பெண் சோழன் உலாவரும்போது 
பார்த்து அவன்பாற் பெருங் காதல் கொண்டாள் / உடம் 

பெல்லாம் மாறுபாடு அடைத்தது? பார்த்தாள் தாய்?
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ஏதோ, “இவள் உள்ளத்தில் மாறுபாடு தோன்றி இருக்கன் 
றதே என் செய்வோம் ££ என்று நினைத்தாள்? உடனே 
மகளிடம் வநது, ** இனிமேல் அங்கும் இங்கும் போய் பட் 
டிப் பார்க்கன்ற வழக்கத்தையெல்லாம் விட்டுவிடு; வீட்டை 

விட்டு வெளியே போகவே கூடாது” என்று சொல்லி கடுங் 

காவலில் வைத்தான. அதனால் அந்த நங்கைக்கு ஆற்றாமை 

ஆற்றுமையாகவே தோன்றியது தன்னுடைக்தாய் ஓவ் 

வொரு காலத்திலும் ஆதரித்த தன்மையெல்லாம் நினைக்கின் 
முள்: காம் குதலைச் சொல் பேசும்போது “சேோரழனை மணமக 
னாஃப் பெறுக ' என்றெல்லாம் சொன்னாளே ; இன்றைக்கு 
அவளைப் பாராதே; நினைக்கவும் செய்யாதே; மறந்து 
விடு; என்று சொல்லுகின்றாளே ; இஃது என்னை 7 பாலை 
வனத்திலே தோன்றுகின்ற கானல், அலை வீசுகின்ற தண் 
ணீர்போலக் காட்சி அளித்துப் பின், விலங்னெங்களெல் 
லாம் தன்னை கோக வரவர வெட்டவெளியாய்த் தோன்றி 

ஏமாத்றினதுயோ லல்லவச இருக்கின்றது”? ஈம்முடைய 
அன்னையின் அனபுடைமைதான் என்னே J அவளுடைய 

அன்பின் பெருக்குப் பெரிய நீர்த்தடாகம்போல் அந்தக் 
காலத்திலே எனக்குத் தோன்றிற்று; என்னுடைய அறி 
வும் அந்தக் காலத்திலே காட்டு விலங்கின் தன்மையுடைய 

தாகத்சதானே இருந்திருச்கின்றது;) அறிவறிர்த இந்தக் 
காலத்தில் அவளுடைய அன்பு நீரெல்லாம் பாலைவனத்தில் 
தோன்றுனெற கானல் நீர்போல அல்லவா வெறும் பய 
னற்றதாக இருக்கின்றது ; அந்தக் காட்டு விலங்கெம் எவ் 
வாறு தண்ணீர்விடாய் தீரசமல் மருண்டு தவித்தனவோ 
அவ்வாறல்லவா என்னுடைய வீடாயும் இீர்ம்தபாடில்லை 7 
என் செய்வேன்! அன்னையினிடத்தில் சிறிதும் ஈரமென் 

பது இல்லவே இல்லை; வெறும் பாலைவனம்தான் என்றெல் 
லாம் நினைக்கின்றாள்; இந்த நினைப்பெல்லாம் அமையும் 

படியாகவும், விலங்கினத்தின் மயக்கம் முதலிய எல்லர 
உணர்ச்சிகளும் பாடலில் நிறைந்து அலை வீசிக்கொண்டு 

இருக்கும்படியாகவும் பாடியிருக்க்ற இச்செய்யுளைப் பல 
மேறை சொல்லீ உண?வது கலம்) உணாச்சியாகய செழும் 

தேனைப் பாடலாகிய பொம் கிண்ணத்திற் பெய்து பருகு 
வாரது உடலினிக்க, உயிரினிச்க, உடம்பிலுள்ள ஓவ்வொரு 

அணுக்களும் விம்மிதம் அடையும்படியாகத் தருபவனே 

பாவலன் ; அவன் பாடலே பாடலசம்; இத்தகுகியான
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தன்மை எல்லாம் இர்நூல்களிலுள்ள பாடல்களில் மலிர் 
தளளன (௦ காணக், 

குதலைப்பருவம் -மழலைச்சொற் பேசும் இளம்பருவம். 

கோழிக் கோமான் : உறையூர் மன்னனாகிய சோழன். 
வதுவை- இருமணம். வியன்கானல் - அகன்ற பாலைவனம். 

வெண்டேோ் - பேய்த்தேர் : அஃதாவது கானல் - கான 
லாய நீர். ் (௩௬) 

நீர்மேல்-- நேருப்பு 

௬௯௮. அலங்குதார்ச் செம்பியன் ஆடெழுிற்றோள் நோக்கி 

விலங்கியான் வேண்டா வெணினும் -- நலநீ 
. தொலைந்து 

ரீர்மேற் கொளலுற்ற பேதையர்க் கென்வாய்ச் 

நீர்மேல் எழுந்த நெருப்பு [Gare 

(கு - 4.) செவிலீந்தாய் நெஞ்சொடு சொல்லீயது. 

(இ-ள்) கெஞ்சமே/ யான் ஒடிப்போய்க் குறுச் 

இட்டு கின்றுகொண்டு, “ஏடி, போய்ப் பார்க்கவேண்டாம்,” 
என்று சொலலியுங்கூட.க் கேளாமற் போய், அங்குமிங்கு 

மாச அழகாக அசைகின்ற. ஆத்திப் பூமாலையை அணிந்த 
சே றூனுடைய வெற்றி பொருந்திய தோள ளப் பார்த்து 

அவ௰்றின்மேற் காதல் கொண்டு தன் அழ கலன் எல் 
லாக் தொலைந்து போகப் பீர்க்கம் பூவின் நிறத்தைப் 
போன்ற பசலையை உடம்ட முழுவதும் பெற்றுக்கொண்ட 

பெண் ஈளுக்கு என் வாய்ச்சொல் தண்ணீர்மேல் திரியிட்டுப் 
பற்றச் செய்கன்ற நெருப்பின் தன்மையபோலப் பயனில 
வாக அவிந்துவிட்டனவே ; என்செய்கேன் £ என்டின்றாள். 

(வி-ம். மழைபெற்ற பயிர்போலவும் தாய்மூசங் 
கண்ட குமந்தைபோலவும் மன்னனைக் கண்ட மக்கள் 

மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். ஆதலால் பண்டைக் காலத்து 

வேநதர் சிற்சில காலங்களில் வீதிுவழியாக உலாவருதல் 
இயல்பு ; ஓருகாள் சோழன் வீதிவமியாக உலாவருகிள் 
GT; ஆததிப் பூமாலை அணிகந்திருக்கின் றான்? அந்த மாலை 
அங்குமிங்குமாக அசைந்துகொண்டு அழகாக விளங்குகின்
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AS. அவனுடைய தோள்களே பகைவரை யெல்லாம் 

அடங்கக் கொன்று வெற்றிபெற்று விளங்குமின்றன. 
இந்தத் தோற்றத்துடன் நல்ல குதிரையின்மேல் ஏறி வரு 

கின்றான். பெண்களும் வந்து பார்க்கத் தொடங்குகன்ரறுர் 
கள். வளர்த்த செவிலித்தாயார்கள் குறுக்கிட்டு * ஏடி. 
எங்கே செல்லுகின்றாய் £2 வீட்டுக்குள்ளே போ” என்று 
சொல்லுகன்றார்கள் / ஆனால் ஒருவரும் அந்தச் சொற்க 
ளைக் கேட்கவேயில்லை ; ஆட்களோடு ஆட்களாய்ப் போய்ச் 
சோழனைப் பார்த்தனர்; அவனுடைய ஆண்மைத் தோற் 
றத்தைப் பெண்களுக்கு மறக்க முடியவில்லை. ,அதுமுகல் 
அவர்களுக்கு உறக்கமும் இலலை ;; உணவோ நஞ்சாக 
ஆயிற்று. செவிலிகள் சோற்றைப் பிசைந்து வைத்துக் 
கொண்டு இந்தா, உண் '' என்று ; சொல்கின்றனர் 7 
கேட்கவேயில்லை ; ஒருபிடி சோற்றைக் கையில் ச அள்ளிக் 
கொண்டு என்னென்னவெல்லாமோ நினைத்துக்கொண்டு 

மயங்கயிருக்கன்றனர்; உடம்போ பீர்க்கம் பூப்போல 
மஞ்சள் நிறமாகப் பசலை உடையனவாக ஆகிவிட்டன; அழ 
கும் நலமும் குடிபோயின ; பார்த்தார்கள் செவிலியர்கள் 2 
“என்ன / இவர்களுக்கு ஈம் சொல் காதில் ஏறவில்லையே / 
நீர்மேல். நெருப்புக் கொளுத்தத் தொடங்கயதுபோ 

லல்லவா ஆயிற்று; என் செய்வோம் ?'' என்று நினைக் 
கின்றாள் 2 

சலைவியின் ஏக்கம், செவிலி சொல்லுகின்்உற சொல் 

லினையும் உணராத மயக்கம், செவிலியின் நினைவு முதலிய 
உணர்ச்சிகளெல்லாம் பாடலில் அமைத்து விளங்கு 
கின்றன 7 

- மூதியவளாகய செவிலியுஞ் சோழனைப் பார்த்து அவனு 
டைய தோள்களையும் மாலையணிக்த மார்பினையும் “அலங்கு 
தார்ச் செம்பியன் ஆடெ ழிற்றழோள் '' என்று புகழும்படியான 
அவ்வளவு அழகு வாய்ந்தவன் சோழன் என்பது புலனா 
ன்றது. 

அலங்குகார்--அங்குமிங்கும் அசையும் மாலை. மீர் - 
பீர்க்கம் பூவின் நிறத்தைப்போன்ற பசலை நிறம். விலங்கி - 

குறுக்கிட்டு. ‘ pos (௩௭)
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_ பாளையில்தேன் தொடுக்கும் 

௯௯. ஊட னளெனெவொன்று தோன்றி யலருறாஉங் 

கூட லிழுந்தேன் கெரடியன்னாய்-- நீடெங்கன் 

பாளையிற் ஜறேன்றொடுக்கும் பாய்புன ஸீச்தாட்டுக் 

காரளயைக் கண்படையுட் பெற்று. 

(கு- யூ.) தலைவி தோழியிடம் சொல்லியது. 

(Q- 4.) பூங்கொடியை யொத்த தோழியே ! நீண்ட 
தென்னையின் பாளையில் தேனீக்கள் தேன் தொடையைத் 
தொடுத்து வைக்கின் ற, வளம் உண்டாகும்படி நீர் பாய் 

கின்ற, புனல்காடாகிய சோழ காட்டை ஆளுகின்ற காளைப் 

பருவமுள்ள சோழனை யான் தூக்கத்துள் தோன் றிய கனவி 
னுள் கிடைக்கப்பெழற்றுக் கூடப்போடின்ற கேரத்தில் 

அதற்கு இடையூரூக ஊடலென்று சொல்லும்படியாக 
ஒன்று தோன்றி அளவு கடந்து விரிதலால், அவனுடன் 

பொருந்தக்கூடிய கூடலை இழநர்துவிட்டேனே 1/ இனி என் 
செய்வேன் £ என்கின்றாள். ' 

(வீ-ம்.) ஓரு ஈங்கை நீராடச்செல்லுகின்றாள். காவிரி 
யாரோ கரைபுரண்டு ஓடுன்றது. பக்கத்தில் உயர்ந்த 
தென்னைகள் வானளாவி வளம் கிறைந்து நிற்கின்றன. 
கரவிரியாற்றின் நீர்பாய்தலினாலேகான் அவ்வளவு வளம் 
அக்தத் தோப்புக்கு உண்டாயிருக்கன்றது ; பார்க்இன்றாள் 
கங்கை; தோழியைப் பசர்த்துக்கேட்டுன்றாள். இந்தச் தென் 
னை களெல்லாம் யாருடையன ? எவ்வளவு அழகாக இருக் 
கின்றன / என்கின்றாள். இவை யெல்லாம் ஈம் சோழ 
மன்னனுடையவைதான் என்கின்றாள் தோழி: இவ்வாறு 
பேசிக்கொண்டு போகும்போது, தேனீக்கள் அங்குமிங்கும் 

‘9’ வெள இரைகந்துகொண்டு பறக்கின்றன? அவற்றைக் 
காரண்டின்றார்கள் ; பின்னும் சிறிது தொலையில் நின்று 
பார்க்கும்போது ஓருவன் தென்னையின்மேல் ஏறியிருப் 
பதைப் பார்க்கின்றார்கள் ; அவனும் இளநீரைப் பறிப்பத.ற் 

காகத் தென்னங் குலையில். கை வைக்கப் போடன்றான். அப் 
"பொழுது இன்னும் அதிகமாகத் தேனீக்கள் இரைகன்றன. 
என்ன வென்று பார்க்கும்பொழுது அவன் தெங்கின் இள 
8ீர் பறிக்கப்போடீன்ற குலையின் பாளையில் தேனீக்களின்
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தேன்தொடை கட்டப்பட்டிருக்கன்றன ; அதற்குள் அவன் 

கையைத் தேங்காய்க் குலைக்குப் பக்கத் இல் நீட்டி விட்டான் 7 
அவ்வளவுதான் தேனீக்கள் அடங்காத சிற்றங்கொண்டன ; 
அவனை வளைத்து வளைத்துக் கொட்டித் தொலைத்துவிட்டன 2 

அவனும தேங்காய் பிடுங்காமல் 8மீழ இறங்கிச் சென்றான்; 
இவறறையெல்லாம் பார்த்துவிட்டுப்போய் நீராடும் 

பொழுது அங்கே காளைப்பருவமுள்ள சோழன் வருகின் 

ரன்; அவனையும் பார்த்தனர்; உடனே தோழி தலைவியை 
வீட்டுக்கு அழமைத்துவந்தாள் இ; ஆனால் தலைவி சோழனை 

மறக்கவேயில்லை. காதலும் காலஞ் செல்லச் செல்லக் 

கணகன்றி வளர்ந்தது; இந்த நிலையில் இரவில் தூக்கம் 
எங்ஙனம் வரும் £ வராது; ஆதலால் தூங்காமலே இருக் 

கின்றாள் ; பிறகு எவ்வாறோ சிறிது தூக்கம் வருகின்றது? 
உடனே காளைப்பருவமுள்ள சோழனும் வந்து பற்றிக் 

கொண்டான்; எப்படியெல்லாமோ முயன்று கூடவேண்டு 

மென்று பார்த்தான் : தலைவி ஒரேயடியாக ஊடினாள் £ 
ஊடலும் வேண்டியதுதான்; ஆனால் அதற்கு ஓர் அளவு 

வேண்டுமல்லவா 2 ஊடுதல் காமத்திழ்கு இன்பந்தான் 

ஆனாலும் கூடிமுயங்கனாலன்றோ அதற்குச் றத பய 

னுண்டு : உப்பமைக்த தன்மைபோல் ஓர் அளவில் நில்லாமல் 
ஊடல் அலர்ந்து விரிந்தது ; தேனீக்கள் எவ்வாறு தேவைக் 
காத்து வைத்துக்கொண்டு இரும்தன3வோா அதுபோல ஊட 
லம் இன்பஜ்தைக் காத்துவைத்துக்கொண்டுதான் இருக்கன் 

றது? ஆனாலும் தேனீக்கள் எவ்வாறு அவனைத் தேன் எடுக்க 

விடாமலும் இளநீரைப்பற்றிப் பிடுங்கப் பருக விடாமலும் 

கொட்டித் தொலைத்தனவோ அதுபோல ஊடலும் தலைவ 

னைப் பாடாகப் படுத்திற்று. 
இளகிீருக்கும் தேனுக்கும் மூயன்றவனுடைய செயல் 

எவ்வாறு கைகூடாமல் தடையு மறதோ, அதுபோலத் தலைவி 
யைக் கூட நினைத்த சோழனுக்கும் தலைவியின் இருவகை 
இன்பமும் கஇடையாமற் போயி) அங்கே எவ்வாறு 
தேனீக்கள் தடுத்தனவோ அதுபோல இங்கே ஊடல் தடுத 

தீது; அவன் எவ்வாறு தென்வையிலிருந்து இறங்க ஏமாற் 
றத்துடனே போனானோ . அதுபோல இவனும் தலைவியை 
விடுத்து ஏமாற்றத்துடனே போயினான். 

தேனீக்கள் அதிகமாகத் துன்புறுத்தாமல் ஓரளவாக 
நின்றால் அவனும் இளநீரும் தேனும் பெறுவான்; அது
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போல ஊடலும் அளவுகடந்து விரியாமல் ஓர் எல்லையில் 

நின்றால் சோழனும் கூட்டம் பெறுவான்? ஆனால் அவன் 

காட்டுத் தேனீக்கலாப்போல் அல்லவா இந்த ஊடலும் 
இருக்கின்றது, என்று தலைவி கூறுஇன்றாள் ; ஊடலென 

ஒன்று தோன் றியலர்.தலால் * உறா உங்கூடல் , இழந்தேன்” 
என்று விரித்துக் கொள்க 7; 

அலர்தல்*- விரிதல் ; அலர் முதனிலைத் தொழிற்பெயர்; 
தல் விகுதி குறைந்தது ; ஆல் உருபுவிரித்துக் கொள்க. 

ஊடல் , அலர்தலாவது, உப்பமைந்ததுபோல ஓரள 
வோடு இன்னவன் அளவின் நிப் பரத்தல். தலைவி, தோழி 

்.. இவர்கள் தலைவனுக்கு . அடைமொழிகளாகக் கூறும் 
இயற்கை வளமுள்௬ பொருள்களிலிருந்து உள்ளுறபோல 
வேண்டியபடி விரித்து உரைத்துக்கொள்ளுகல் தமிழ்மரபு. 
ஆதலால் இ௩ஙனம் உரைக்கலாயிற்று; இவ்வாறு கூறு 
விடின் கீள் தெங்கின் பாளையில் தேன் மெடுக்கும் பாய் 
புனல் நீர்காடு '? என்பது வெறும் அடைமொழிகளாக 
கின்று இயற்கை யழகைமட்டுஞ் சிறப்பித்து நிற்கும்; இவ் 
வாறு குறிப்புப் பொருள் கொள்ளாமல் வாளாவிடுகல் 
பொருந்துமெனின் அதுவுங் கொள்க. தலைவிக்கு உள்ள 
ஏக்கமுர் தலைவனுக்குமேல் அதிகந்தான் / இவளுடைய 
ஊடல் எவ்வரறு: அவலைத் Hay VAIN ap அதபோல 

அவனும் ஊரடல்கொண்டு கூடாமல் போயினமை இவசீ£த் 
துன்புறுத்தியது; ஜென்னையில் ஏறிப் wer Ou wp dal 
னுடைய கன்மை தலைவனின் ஊடலால் தலைவிக்கும் வந்தது? 
அதனால்தான் ஏங்கிஏங்கத் தன் முஹையைத் தோமழியினிடம் 
இயம்புகின்றாள். (௩௮) 

திரிதரும் பேரும் 

௧௦௦. நாணொருபால்வாங்கநலனொருபாலு ண்ணெஷஇழ்ப்பக் 

காமருதோட் கிள்ளிக்கென் கண்கவற்.ஐ2--யாமத் 

திருதலைக் கொள்ளியின் உனள்ளெறும்பு போலத் 

திரிதரும் பேருமென் னெஞ்சு. 

(கு - ப.) சோழன் உலாவருங்கால் பார்க்கர் சென்று தாணத் 
தால் தடுக்கப்பட்ட தலைவி தன். னெஞ்சொடு சொல்லியது,



சோழன் கைக்கிளை 158 

(இ-ள்.) நெஞ்சமே / சோழனைப் பார்க்கவேண்டு 

(மென்று நினைத்து என மனந் தெருவாயிற் கதவுப்பக்கத்திற் 
குப்போக, அப்பொழுது பின்னாலேயே மறைந்துகொண்டு. 

தொடர்ந்துவந்த நாணம் பளீரென்று வந்து குறுக்கிட்டுத் 

தடுத்து வீட்டிற்குள்ளே யிழுக்கச் சோழன்மேல் வைத்திருக் 
கன்ற காதல் நலன் மனத்தை மகெகிழச்செய்து முன்னே 
செல்லும்படி தூண்ட அந்தக் காதலனுடன் என் கண்ணுஞ் 
சேர்ந்துகொண்டு ௮(ஓய தோள்களை உடைய கிள்ளியென் 

ஞ் சோழனைப் பார்க்கும்பொருட்டு என் மனத்திற் கங் 
லையை உண்டாக்க, இந்த இரவு: பொழுதிலே, இருதலையி 

௮ம் கெருப்புப்பற்றப்பட்ட மூங்கிற் குமாயினுள்ளே அகப் 
பட்ட எறும்பு எவ்வாறு அங்குமிவதமாக அலைந$்துகொண் 
டிருசக்குமோ அதுபோல என் மனமும் முன்னும் பின்னு 
மாக ஊசலாடி அலைந்துகொண் டிருக்கின்றதே, என்செய் 

வேன் 7 என்கின்றாள், 

(வீ-ம்., கிள்ளி, யென்னுஞ் சோழன் உலா வரும் 
போது கண்ட சிலர் அவனுடைய தோள்களின் அழகைப்ப ற். 

றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் / அதை ஒரு பெண் கேள்வி 
யுற்றாள்; அதுமுதல் அவனுடன் காதலுங் கொண்டாள்? 

அவளுடைய கண் அந்தக் இள்ளியின் தோள்களைப் பார்க்க 
வேண்டுமென்று அவளுடைய மனத்திற் கவலையை உண் 
டாக்கிக்கொண்டே யிருக்கும்பொழுது ஒருகாட் சோழன் 
உலாவரர் தொடங்கிறனன்; ஒவ்வொரு : ஜறெருவுககும் 

போய்ப் பின் அரண்மனைக்குப் போவதற்கு நடு இரவுப் 

பொழுதுவரை ஆகிவிடும் ; இந்தத் தலைவி யிருக்கின்ற வீட் 

டுக்குப் பக்கத்தில் வருகின்றான் ; பொழுதும் யாமம் ஆகப் 

போன்றது; உடனே தலைவி வெளியே வந்து பார்க்க 

வேண்டுமென்று நினைக்ன்றாள். மனக் தெருவாசற் கதவி 

னடிக்கு வந்தது: உடனே நாணம் வந்து மனத்தைப் பிடித் 
துக்கொண்டு பின்னாலேயே இழுக்கத் தொடங்கி வீட்டுக் 
குள் இழுத்துக்கொண்டு வரும்பொழுது, இள்ளியின் மேல் 

வைதத காதல் ஈலன்வந்து மனத்தை கெகஒிழ்வித்து முன்னே 

செல்லும்படி தூண்டியது : அதனுடன் அவள் கண்களும் 

எப்படியாவது “காமருதோட் இள்ளியைக் காட்டு”' என்று 

மனத்தைக் கவற்றத் தொடங்கிற்று) இ௫்த நிலையில் அவளு 

டைய மனம் முன்னும் பின்னுமாகப் போவதும் வருவது:
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மாக ஒருதலைப்படாமல் * அலைகின்றது) அது, “: இருதலைக். 
கொள்ளியின் உள்ளே அகப்பட்ட எறும்புபோல அலைகின் 
ற்து”” என்று தலைவி நினைக்கின்றான். 

7 ஒரு பக்கத்தில் நாணம் வந்து மனத்தைச் எட்டு 
வைத்து வீட்டுச்குள். இழுக்கன்றது; மற்றொரு பக்கங் 
காதல்ஈலன் சுட்டுவைத்து மனத்தை கெகழ்வித்து முன்னே 

Meats os. இதற்கிடையில் கண் எப்படியாவது 
கோழனைப் பார்த்துவிடவேண்டுமென்று மனத்திம் கவ 

லையை உண்டாக்குஇன்றது ; இந்த நிலையில் சோழன் வீதி 
யைக் கடந்துபோய்விட்டபின்பும அஃதாவது நடுயாமத்தி 
ஒங்கூட அவள்மனம் அவ்வாறு HWE GOs rong SD MGI; 
மன உணர்ச்சியை கெளிவ, குழைவு, சுழற்சி, வளைவு எல் 

லாம் அமையும்படி அழகாகச் செய்யுளில் அமைத்து ஆசிரி 
யர் இயற்றி”யிருக்கின்றனர். ் 

நாஹொருபால் வாங்க--நாணம் ஒருபக்கத்திற்கு இழுக்க? 

வாங்க--இமுக்க? நலன் - காதல் நலன்” காதலை 
நலன் என்று குறிப்பிடுகின் டுள் தலைவி. 

கண்களற்ற--கண்மனத்தில். கவலையை உண்டாக்க: 
கவல் - பகு, “என். கண்காட்டென்று என்மனம் கவற்ற 

வக்தேன் ;'” என்று சிலப்பதிகாரத்தில் வருதல் காண்க. 

₹- இருதலைக் கொள்ளியி னுள்ளெறும் பொத்து நிலைப் பிரிந்த 

விரிதலையேனை விடுத கண்டாய் £? 

என்பது திருவாசகம். 

*: இரபாடெரிகொள்ளியினுள் எறும்பே போல் 

உருகா நிற்கும் என்னுன்ளம் கள. முதல்வா?” 

இருமங்கையாழ்வார் பாடற் ப்குதி. 

இதனொடு ஓத்த கருத்துள்ள அககானூற்றுப் பாட் 
டொன்று படித்து உனணரவேண்டுக் தகுதியுடையது); ஆத 
லால் அதன் கருத்தையும் பாடலையும் இங்கே தருகின்ற: 
னம் : 

பனிக்காலம்; பனி நிலையாய்ப் பெய்துகொண்டே 

யிருக்கின்றது ; அந்தக் காலத்தில்தான் பயற்றஞ் செடிகள்
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காட்டில் காய்க்கத் தொடங்கும்; பயற்றம் பிஞ்சுகள் 
கொத்துக் கொத்தாக விரிகின்றன ; ஒரு பொருளைப்பற்றி 
யிருக்கின்ற விரல்கள் அதனை விடுத்துப் பின்பு பிரிகன் 
பொழுது எவ்வாறு இருக்குமோ அதுபோலப் பயற்றம் 

பிஞ்சுகளெல்லாம் கொத்திலிருந்து சிறிது கூன் நிமிர்ந்து 
விளங்குகின்றன. இத்தன்மை வாய்ந்த காலத்இல் பொருள் 
தேடும் முயற்சிக்காகத் தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து 

தேரேறிப் போகின்றான். தேர்ப்பாகன் தேரை மிக விரை 
வாக கடாத்துகின்றான், அவன் பணித்தபடி குதிரைகள் : 
தாவிப் பாய்கின்றன 7 தேர் விரைந்து ஓடுகின்றது. நறும 
ணங் கமழ்ன்ற கர்டு தேர் செல்லுகின்ற *விரைவினாலே 
விறுவிறு என்று பின்னிட்டு ஓடுகின்றது; தேரா 
மூன்னே ஓடுகின்றது; வலிய ஆரக்கால் பொருந்திய தேர் 
உருளைகள் பதிந்த தடத்திற் பாய்ந்து. ஓடுகின்ற தண்ணீர் 
விரைவாக ஓடுகின்ற பாம்பைப்போல் முடுகீகிக்கொண்டு 
தேரின் பின்னாலே தொடர்ந்து. ஓடுகின்றது ; இங்ஙனம் 
போகின்றபொழு, தேரிலிருக்கின்ற தலைவன் பல எண் 
ணங்கள் எண்ணு&ளன்றுன்?) பொருள் தேடும் முயற்சிக்காக 
அவனைத் தூண்டி எழுந்த தளர்ச்சியில்லாத மனத்திலுள்ள 
ஆண்மை அவன் நெெஞ்சைப்பற்றிப் *பொருள்தேடப் 
போவோம் வா”” என்று முன்னே இழுகச்சின்றத ; ஆனால் 
தலைவியினிடம் வைத்திருக்கின்ற காதல் வந்து. * போகாதே 
வா வீட்டுக்கு '” என்று தடுக்கின்றது; இந்த நிலையில் 
அவன் மனம் பிளவுபட்டு, அவ்விடத்திற்கும் இவ்விடத் 

திற்குமாக ஊசலாடத் தொடங்கிற்று; ஆதலால் இருதலைக். 

கொள்ளியினிடை யகப்பட்ட எறும்புபோல அங்குமிங்கும், 
மனமும் ஆண்மையும் காதலால் போவதும் வருவதுமாக 
அலைகின்றன. இந்த நிலையில் நினைக்கின்றான், கூறிக்கொள் 

, இன்றான் தலைவன்? நெஞ்சமே/ ௩ம் தலைவி எவ்வளவு 
விருப்பம் நம்மிடத்தில் வைத்திருக்கின்றுள் £ உடம்புக்கு 
உயிர் எவ்வளவு பொருத்தமாக இசைக்கிருக்கின்றதோ 
அவ்வளவு நட்பு உடையவள் அல்லவா? அவ்வுயிர் வாழ்த 

லைப்போன்ற காதல் உடையவளல்லவா 9. சாதலைப்போலப் 
பிரிதற்கு அரியவளல்லவா? அவளைப் பிரிந்துபோகின் 

Capen! எவ்வாறு தாங்குவாள் ? ஐயோ ! மிகவும் வருத் 
தப்படுவாளே / மிகவும் இரங்கத்தகுந்தவளாக அல்லவா 

இருக்கின்றாள்? என்று நினைக்கின்றான். அவனுடைய
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உணர்ச்சியைப் பாட்டில் நல்லிசைப் புலவர் ஈவின்ற முறை 
யாவது, ் 

“ வீங்குவிசைப் பணித்த விரைபரி நெடுந்தேர். 
கோன்கதிர் கமந்த ஆழியாழ் மருங்கிற் 

பாம்பென மபுடுகுநீர் ஓடக் கூம்பிப் 

யற்றுவிடு விரவிழ் பயறுகரய் ஊழ்ப்ப 

அற்சிரம் நின்றன்றாற் பொழுதே முற்பட 

ஆள்வி னைக் கெழுந்த அசைவி லுள்ளத்து 
ஆண்மை வாங்கக் கரமத் தட்பக் 

கவைபடு நெஞ்சங் கட்க ணகைய 

இருதலைக் கொள்ளி யிடைழின்று வருந்தி 

ஒருதலைப் படாஅ உறவி போன் றன 
தேசங்கொல் அணியன் தானே யாக்கைக்கு 

உயிரியைநம் தன்ன நட்பின் அவ்வயிர் 

வாழ்த லன்ன காதல் 

சாத லன்ன பிரிவரி யோனே.” 

என்பதாகும். 

இதனை நரைமுடி நெட்டையார் '? என்ற புலவர் 
பாடியிருக்கன்றுர். தலைவனுடைய மனம் படுகின்ற தடு 
மாற்றமச்கை இப்பாட்டிலேயே பார்க்கலாம். இதில் “ஆண் 

மைவாங்க'' என்பதையும் * நாணொருபால் வாங்க” என்ப 
தையும் ஓப்பிட்டு உணர்க? காமந்தட்ப” என்பதையும் 
நல னொருபால் உள் நெஒழ்ப்ப”' என்பகையும் ஓப்பிடு £ 
* காமந்தட்ப ”' என்பதைத்தான் தலைவி வாயிலாகக்கூறும் 
போது மாற்றி “நலனொருபால் உண்ணெழ்ப்ப'' என்று 
அமைத்ததுபோல் தோன்றுகஇன் றது ; உவமையின் ஒப்புமை 

யும் நோக்குக. “* பரடலைப் பலமுறை படித்து அதன் இணி 
மையையும் உணர்ச்சியையும் உணர்க ”'. (௩௯) 

மரக்கண்ணோ 7 

௧௦௧, வரக்கண்டு- நாணாதே வல்லையர னெஞ்சே 

. மரக்கண்ணோ மண்ணாள்வாசர் கண்ணென்--றிரக் 
கண்டாய் 

வாளுழுவை வெல்கொடியான் வண்புனல் நீர் 

கோளழுவந் தோன்றத் தொழுது. [.நாடற்கென்
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(கு - பூ, சோழன்பாற் காதல்கொண்ட நங்கை தன் மனத்தை- 

அவனணிடத் தூதாக விடுதல், 

(Q- ar.) கெஞ்சமே!/ நீ மிகவும் வலியை; அதனை 
நான் நன்கு அறிவேன் ; ஆயினும், அந்தச் சோழன் உன்னி 
டத்தில் நெருங்கி வரும்போது .கண்டு காணாதே? ஒளி 
பொருத்திய புலிவடிவு எழுதப்பட்ட வெ.ற்றிக்கொடியை 
யுடையவனும், வளப்பமான காவிரிப்புலஷ் பாய்கின்ற நீர் 

நாட்டு மன்னனுமாகிய சோழனுக்கு என்னுடைய தோட் 

பரப்பின் நிலமை முழுவதும் ஈன்றாக விளங்கும்படியாகச் 

சொல்லி, அவனை வணங்க, இத்தன்மையான பெண்ணுக்கு 

இரங்கி யருள்புரிய வேண்டாமா £2 இந்த மண்ணை ஆளு 

இன்ற மன்னருடைய கண்கள் என்ன மரக்கண்ணா 2 கண் 

னோட்டம் சிறிதும் இல்லையா? . என்று சொல்லி இரந்து 

கேட்டுக்கொள்ளவேண்டும் ; என்கின்றாள். » 

(வி-ம். சோழன் உலாவருங்கால், அவண் ஒரு 

பெண் பார்க்கின்றாள் 7 அவனுடைய கொடியையும் கோக்கு 

இன்றாள்; அழகாகப புலி வரையப்பட்டிருக்கின்றது ; அந்த 

ஒளிகூடச் சிறிதுங் குறையவில்லை ; அப்படியே பார்த்துத் 

தன் மனத்திலும் அமைத்துக்கொண்டாள் 7 அந்தக்கொடி 

வெற்றிக்கொடி; இனிமேலும் பகைவரை வெல்லுங்் 

கொடிதான் ; என்றெல்லாம் நினை $ன்றாள் ; இப்படியா 

கச் சோழன்பால் வைத்த காதலால் அவனையே நினைத்துக் 

கொண்டிருந்து மெலிர்தனள்; அவளுடைய தோட்.பரட்பு 

மார்பின் பரப்பு, இங்கெல்லாம் மெலிவும் பசலையும் மிக் 

கன : பார்க்கன்றுள் ; ஆ/ ஈம் தோட்பரப்பு முன்பு எவ் 

வளவு அழகாக இருந்தது! இப்பொது எப்படியாயிற்று! : 

என்று மெலிவு குறித்து வருந்துகன்றாள்? பின்பு தன் 

மனத்தைத் தூதாக .வளவனிடம்: விடுக்கவேண்டுமென்று 

நினைக்கன்றாள் ; மனமே! என்று விளித்து அதைச் சிறிது 

புகழத் தொடங்கி; * வல்லை 75 என்கின்றாள் ; அவ்வாறு 

புகழ்ந்து கூறிப் பின்பு அவ்வளவு வல்லமை யுடையையாக 

இருந்தாலும் வளவன் வந்தவுடனே நாணும்படியாக வந்தா 

லும் வந்துவிடும்; அவ்வாறு நாணிவிடாதே; நகாணினால், 

ஒன் றுமே சொல்ல முடியாது? நன்றாகக் கலங்காமல் நின்று 

கொணடு “என்ன செய்தி? அரசர்களுக்குக் கண் மரக் 

கண்ணோ £ இரக்கம் என்பது வேண்டாமா? என்று
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சொல்லி இரந்து கேள்; தொழுது கேள்; என்தோள், மார்பு, 
இவையெல்லாம் முன்பு இருந்த நிலையையும் இப்பொழு 

இருக்கும் நிலையையும் சொல்; அவனுக்கு Bl Ge 

விளங்கும்படி சொல் ) என்கின்றாள். 

“வல்லை” *நாணாதே” *மரக்கண்ணோ மண்ணாள்வார் கண் 

என்று இர' என்பவற்றில் பெருமிதச் சுவை கலந்து விளங்கு 
இன்றது? “தோள் அழுவம் தோன்றத் தொழுது இர” 
என்பதில் தலைவியின் காதல் மெலிவும், பரிவும், இரக்கமும் 

விளங்குகின்றது ; *வல்லையால்” என்பதில் ஆல் அசை. 
 கெஞ்சே / வல்லை; காணாதே; தொழுது இர ' என்று 
கூட்டிக்கொள்க. 

*இரக்கண்டாய் ”என்பதில் * கண்டாய்' என்பது முன் 
ont அசை. வாள் - ஒளி. உழுவை - புலி. வெல்கொடி - 

வினைத் தொகை. 

“மண்ணோ டியைந்த மரத்தையர், கண்ணோ டியைந்து 
கண் ணோடா தவர்: என்னும் திருக்கறளின் உரையில் “மரக் 
கண்ணே மண்ணாள்வார் கண்ணென்றிரக் கண்டாய்” 
என்ற பகுதியைப் பரிமேலழகர் எடுத்துக் காட்டியிருக்கின் 
றனர். (#0) 

அளியிடை அற்றம் 

:௧௦௨. பேயோ பெருந்தண் பனிவாடாய் / பெண்பிறந்தா . 

ரேயோ உனக்டுங் றைக்குடிகள்- நீயோ 

களிபடுமால் யானைக் கடுமான்றேர்க் கள்ளி 

அளணியிடை அற்றம்பார்ப் பாய். 

(G - 4-) சோழுணிடங் காதல் கெண்டு நைந்துருகய தங்கை 

வாடைக் கரற்றினிடஞ் சொல்லியது. 

(இ-ள். படீரென்று பின்வாயிற் கதவைத் திறந்து 
கொண்டு வந்து பனிவாடை மோதுகின்றது; வேறு உலகில் 

இயங்கிக்கொண்டு இருமத தலைவியின் மனம் திடுக்கட்டுக் 
கலங்க, * இது என்ன £7 கதவு படீரென்று திறக்கப்படுகன் 
தே / பேய்தான் வந்துற்றதோ £ என்று நினைக்கன்றாள் 5 

பின்பு வாடைக்காற்று வந்து மோதுகின்றது என்று தெரிந்து
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கொண்டாள் ; அதற்கு அப்பால் கினைக்கின்றாள் :; * இந்த 
வாடைக்கு இவ்வளவு வலிமை ஏது?'” அரசன் ஆணைபபாஉ 
வந்து இறைப் பொருள் கேட்பவரைப் போல முழக்சஞ் 

செய்கின்றதே”' என்று நினைக்இன்றாள்;) “ஆமாம்? இப் 
பொழுது புரிகின்றது, செய்தி. இள்ளியை காம் பார்த்தோ 
மல்லவா $ அதற்கு நம் உயிரையே திறைப்பொருளாக வாங் 
கஇக்கொண்டு வரும்படி இந்த வாடையை ஏவினன் 
போலும்” என்று நினைத்து உடனே வாடையை நட்பாக 
கிக்கொண்டு சொல்லுகின்றாள் 7 “டுபருந்தண் பனி 
வாடாய்/ பெண்ணாகப் பிறந்தவா்கள்தாமா உனக்கு இமை 

யிறுக்க வேண்டிய குடிகள்? ஆனாலும் கொல்கின்மேோன் 

கேள் ; கள்ளி வருவான் ; எனக்கு அருள் செய்வான்; அவ 
னிடம் பேசிக்கொள்கின்றேன் ; என்னை ஈலியாதே/ போ)?” 
என்கின்றாள் /) வாடை அதனைப் பொருட்படுத்தாது பின்னும் 
வந்து Gun ger pg 3; சொல்கின்றாள் தலைவி ?? “* மரருக்கு 

வளர்கின்ற மதயா&ப் படைகளையும், விரைந்து தாவிப் 
பாயும் குதிரை பூட்டப்பெற்ற தேர்ப் படைகளையும் உடைய 
சோழன் வர்து எனல்கு அருள் செய்வதற்கு இடையிலே 

மே என்்.னைக் கொல்ல வேண்டுமென்று சோர்வு பார்க்கின் 

ருயா? இது தகாது பனி வாடாய் / என்கின்றாள். 

(வி-ம்.) விரைந்து செல்லும் தன்மையுள்ள கூரைகள் 
பூட்டப பெற்ற தேரில் ஏறிச் சோழன் வீதி வரி உலாவரு 
கின்றான்; யானைகளும் சூழ்ந்து வருகின்றன? பார்க்கின் 
ருள் ஒரு பெண் 7 அது முதல் அவனிடங் காதல் கொண்டு 
மயங்குவாளாயினள் 7 தூக்கமும் வர வில்லை; வீட்டின் பின் 

பக்கத்துக் கட்டுக்குள்ளே யிருந்து பற்பல எண்ணங்களை 
எண்ணுஇன்றாள் / அவள் மனம் வேறு உலகில் இயங்கக் 
கொண்டு இருக்கின்றது; பின் வாயிற் கதவு ஈன்முகப் 
பொருத்தி அடைக்கப்படவில்லை? வாடைக் காற்று வந்து 
மோதிப் படீரென்று கதவைத் இறந்தது; திடீரென்று 
தலைவி சலக்கமுற்றுப் பேயோ வேறெறது2வா வந்து கத 
வைத் தள்ளுகிறது என்று நினைத்துப் பின்பு கெளிந்து 
வாடை என்று அறி௫ன்றாள்) '* பெருந்தண் பனிவாடாய் / 
நீயா7/ வா; என்னை ஏன் இவ்வாறு துன்புறுத்துனெறாய் 2 

அரசன் ஏவினானா 2 ஏவினாலுந்தானென்ன £ வரிப்பொருள் 
கொடுக்க வேண்டிய குடிகள் பெண்கள்தாமா£ நீ பேர;
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எல்லாம் அரசனிடம் சொல்லிக்கொள்இன்றேன் :'” என் 
இன்றாள் ; பழைய நிலையிலிருந்து காற்று ஓயவில்லை 7; பின் 
னருங் கூறுகின்றாள் ; சோழன் வந்து எனக்கு அருள் புரிவ 
தறகு முன்பு என்னை இந்தச் சோர்வு நேரத்தில் நீயே 
கொன்றுவிடலாமென்று பார்க்கின்றாயா? என்கின்றாள். 
வாடையினிடமும் பேசும்படியாகத் தலைவி மயங்கியிருக் 

கின் முள். 

அளி - அருள். அளியிடை - (அவன் வந்து கூடி) அருள் 

புரிவதற்கு இடையில். அற்றம் - பீசார்ந்திருக்குங் காலம். 

கனிபபிமால் யானை - செருக்கு வளர்கின்ற மதயானை. கடு 
மான் தேர் * விரைந்து செல்லுங் குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட 
தேர். இன்னி - சோழன். (௪௧) 

தாமரையும் நீலமும் 

௧௦௩. நாம நெடுவேல் நலங்கிள்ளி சோணாட்டுத் 

காரமரையும் நீலமுத் தைவந்--இியாமத்து 

வண்டொன்று வத்தது வாரல் ப்னிவாடாய் 

பண்டன்று பட்டினங் காப்பு. 

(கு -பு சோழனிடம் காதல் கொண்ட தங்கை பணிவாடைமை 

அச்சுறுத்தி. வராதே ஓடிப்போ என்று கூறுதல். 

. (இ.ஃள்.) ஏ. பனி வாடாய்/ முன்பு 440 பட்டினம் 
காவலின்றி யிருந்தது; இப்பொழுது மண வலறுடையதாக 
இருக்கின்றது; ஆதலால் € இங்கே வராதே) ஓடிப்போ? 
வந்தால் நலங்கிள்ளி உன்னை அ௮.மித்திடுவன் ; Miso அஞ் 
சத்தக்ச நீண்ட வேல் வைத்்இருக்கின்றான் : தெரியுமா 7 
இரத wr பொழுதிிலதான் அவன் தூதாக வீட்ட 
வண்டு வந்தது; பகவிலேயே தூது விட்டிருப்பான். ஆனால் 
அர்த வண்டு அவன் நாட்டிலுள்ள தாமரை, குவா இப்பூச் 

களைத் தைவருதலிலேயே பொழுதைப் போக்கிவிட்ட௮: 

அதனாலேதான் இப்பொழுது வந்திருக்கின்ற.ுு; அந்த 
awa Vhs gH KOBE வருவதற்கு அறிகுறி என்பதைத் 
தெரிஈது கொள் ; ஓடு; நில்லாதே 7 என்கின்றுள். 

(வி-ம்.) நலங்கிள்ளி அரசாளுகின் முன் ; அப்பொழுது 

கடற்கரைப் பட்டினத்திலிருந்து ஒரு ஈங்கை .சோழன்
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இருந்து அரசாளும் தலைஈகரத்துக்குப் போகின்றாள் ; 

போகின்ற வழியில் தாமரை மலர்கள் அழகாக மலர்ந்திருக் 
கின்றன ; வண்டுகள், அந்த மலரில் தேன் பருகக்கொண் 

டி.ரூுக்கின்றன; அவற்றை யெல்லாம் பார்த்துவிட்டுப் 

பின்பு சோழனுடைய தலைககருக்குப் போகின்றாள் ; அங்கே 

சோழன் வீதுவழி உலா வருகின்றான் ; கையில் அச்சந்தரும் 
நீண்ட வேல் வைத்திருக்கின்றான் ; பார்க்கின்ஓுள் ; உடனே 

காதலுங் கைப் பொருளாகக் கிடைத்தது; அது வளரவுந் 

தொடங்கிற்று :; பட்டினத்துக்குத் திரும்பிப் போடன்றாள் ; 
மாலைக் காலம்; எல்லா நீர்த் தடாகத்திலும் குவளை மலர்கள் 
மலர்ந்திருக்கன்றன ; வண்டுகள் மொய்க்கன்றன; இவற்றை 
மெல்லாம் பாரத்துவிட்டு வீட்டுக்குப் போய்ச் சேர்ந்தாள் 7 
இந்த மூவகைக் காட்சியும் மனத்திலிருந்து நீங்கவேயில்லை ; 

இப்படிச் சில காட்கள் கழிகின்றன : அரசனும்.-ஏசோ ஒரு 
செயலின்பொருட்டு அந்தப் பட்டினத்துக்கு வந்துவிட்டுப் 
போகின்முன் ; அதையுங் கேள்விப்படுகின் முள், தலைவி; ஓ? 

நம் பட்டினத்தையும் இவன்தானா ஆள்்கன்றான 2 நல்லது; 

இனிமேல் ஈமக்கு அச்சமில்லை; கேற்.று வந்து துன்பூறுத்தின 
வாடை இன்றைக்கு வராது; சோழனுடைய காவலுக்கு 

அஞ்சத்தானே செய்யும் என்று கினைக்கின்றுள் ; பொழுதும் 
இருட்டிற்று; நடு யாமமும வந்தது: தூக்காமம் இன்றி 
யிருக்கும்போது, ஒரு வண்டு வநது வீட்டுக்குள் நுழைந்து 
பறக்கின்றது; நோக்குகன்றாள்; ஓ! *இப்பொழுதுதான் 

சோழன் தூது விட்ட வண்டு வந்திருக்கின்றது என்று 
நினைத்து, ஏ வண்டே/ என்ன செய்தி' என்கின்றாள்; அதுவும் 

*பூம் பூம் என்று இரைகின்றது; இப்பொழுது வரு 

வான் என்றுதான் சொல்கின்றாயா? ஈல்லது' என்று 
பாராட்டிக்கொண்டிருக்கின்றாள்; வண்டும் போயிழ்று; 
வந்தது பனிவாடை:; மோதி மோத எலுமபைத் துளைக்கின் 

ற்து; பனியாகிய நஞ்சை உடம்புக்கு உள்ளே ஏூற்றுகின் 
றது; தாங்க முடிய வில்லை தலைவிக்கு; பாரக்இன்றாள்; இப் 

பொழுது சோழன் வருவான் ; அஞ்சும்படியான நீண்ட, 
கல்ல வேல் வைத்திருப்பான்; ஏ பனிவாடாய் / வராதே, 

முன்போல் நினையாதே; இப்பொழுது இப்பட்டினம் அவன் 

காவலில் அடங்கி யிருக்கன்றத; அவன் வருவதற்கு அறிஞ றி 

யாக இப்பொழுதுதான் அவலால் விடுக்கப்பட்ட வண்டும 
வந்துவிட்டுப் போகின்றது” என்று சொல்கின்றாள்; பகலே 

11
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விடுக்கப்பட்ட வண்டு தாமரையையும், நீலத்தையும் தை 

வரது நடு யாமப் பொழுதிலேதான் இங்கே வந்து சேர்ந் 
தது; அதுபோலப் பகலே புறப்பட்ட கள்ளி தாமரை 

போன்ற தன் உரிமை மகளிரையும், குவளை போன்ற பிறரை 
யும் தை வந்து ஏமாற்றிவிட்டு யாமத்திற்குப் பின்பு இங்கே 
வருவான் என்பது தலைவியின் உட் குழிப்பு. 

தலைவியின் மயக்கமுங் காதல் உணர்ச்சியும், அவள் 
கண்ட காட்சியும் பாட்டில் அமைந்திருக்கின் றன. 

“ows குடத்தைப்பற்.றி ஏறும் எறும்புகள்போல் ரீசந்தெங்கும் 

கைக் கொண்டு நிற்கின்ற நோய்காள் / கரலம் பெற உய்யப் போமின் 

மெய்க் கொண்டு வத்து புகுந்து வேதப் பிரானார் கிடந்தார் 
யைக் கொண்ட பாம்பணை யோடும் பண்டன்று பட்டினங் காப்பே,”” 

க 
என்பது பெரியாழ்வார் திருமொழி 

© eer er my பட்டினங் aruy? என்பதைப் பிறிது 

மொழித லணியாகக் கொண்டு, தலைவனுடைய அருள் 

பெற்றதை நாணத்துடன் மறைத்து உரைத்ததாகவுவ் 

கொள்க. இது ஒரு பழமொழித் தொடர். 

நாமம்-௮ச்சம்;) தை வந்து-மெல்ல மெல்லத் தடவி, (௪௨) 

புனல் நாடன் பேரே வகும் 

soe. * பொன்னார மார்பிற் புணைகழற்காற் கின்ளிபேர் 

உன்னேனென் மநூழுலக்கை பற்நினேற்--கென்னோ 

மனனொடு வாயெல்லாம் மல்குநீர்க் கோழிப் 

புனனாடன் பேரே வரும். 

(கு - தூ.) இள்ளியின்பால் வேட்கை கொண்ட தங்கை உலக்கை 

ஓச்சும்போது தன் உள்ளமும் உரையுகத் தன்வயமில்லாமையை 

நினைந்து நெஞ்சொடு கூறியது. 

(இ-ள். பொன்னாற் செய்த ஆரத்தை அணிந்திருக் 

கின்ற மார்பினையும், வீரக்கழல் அணிந்திருக்கின் ற கால் 

களையும் உடைய கிள்ளி என்னுஞ் சோழ மன்னனது 

பெயரை (தனியே உலக்கை ஓச்சும்போது பாடிப் புகழ் 
வேன்; ஆனால்) மற்றொரு பெண்ணொடு எதிர்த்து நின்று 

ஈ மு.தொ. என்து கருதத்தக்கது.
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மாற்றுலக்கை ஓச்சும்போது நினைக்கவும் மாட்டேன் என்று 
கருதிக்கொண்டு மாற்றுலக்கையைப் பற்றின எனக்கு, 
என்ன மாயமாக இருக்கின்றது? மனமும் நினைத்துவிட் 
டது; அதனுடன் கூடிக்கொண்டு வாயும் சொல்லத்தொடங் 

குகின்றது; நீர்வளம் பொருந்திய உறையூரில் வாழ்பவனும், 
. நீர்நராடனுமாகிய அவனுடைய பெயரே வாயில் வருகின் 
றது; எவ்வாறு அடக்குவ.து ? என்கின்றாள். , 

(வி-ம். உறையூரில் கள்ளியிருந்து அரசாளுகின்றுன்7 
புனல் நாடு முழுதும் அவனது ஆட்சிக்குள்ளே அடங்கயிருக் 
கின்றது; அக்காலத்தில் ஒரு கங்கை நீராடச் செல்கின்ருள்7 
காவிரியாற்றில் நீர்மல்கிக் கரைபுரண்டு ஓடுகின்றது; நீராடி 
விட்டு வருஇன்றாள் ; சோழன் ஊர்தியின்மேல் இருக்கின் 

ரன்; அவன் மார்பில் போன்னாரங் கிடந்து மின்னுகின் 

ற்து; காலில் வீரக் கழல் அணிந்திருக்கின்றான்; ” பார்த்துக் 

கலங்கி உள்ளத்தையும் பறிகொடுத்தாள்; வீட்டுக்கு வரு 
இன்றாள்; அது முதல் அவன் வயப்பட்ட மனம் உடையவ 

ளாயினள்; பின்பு அவள் வாயும் அவனைப்பற்றிப் பாட 

வேண்டுமென்று தொடங்கியது); அன்று முதல் தனியே 
உலக்கை ஓச்சும்போது சோழனைப்பற்றிப் பாடுவாளா 
யினள்; ல நாட்கள் கழிந்தன; மற்றொரு பெண்ணொடு 
மாற்றுலக்கை பிடிக்க நேர்ந்தது? அவள் ஒரு குற்றுக் குற் 

றின், உடனே இவள் குற்ற வேண்டும் ; பின் அவள் குற்று 

வாள்; இது மூறை; இதுதான் ஊமுலக்கை எனப்படும் 

இவ்வாறு குற்றும்போது சோழனைப்பற்றிப் பாடினால் ஈம் 

மனச் சிறையிம் கரந்து நிற்குங் காதல் அவளுக்குத் தெரிந்து 

விடும்; ஆதலால் நினைக்கவும் மாட்டேன் என்று உறுதி 

செய்துகொண்டுபோய் உலக்கையைப் பிடிக்கின்றாள் 7 

உள்ளமும் உரையும் அவள் வசத்தில் இல்லை; மனம் நினைக் 

கின்றது; வாய் சொல்லப்போடன்றது; வாய்க்குள் வந்து 

வெளியே சொல் புறப்படப்போகின்ற கேரத்தில் பளீ 

ரென்று உணர்ந்துகொண்டாள்;? இது என்னே/ அவன் 

பெயரே வருகின்றது வாயில்: மனமும் வாயும் சேர்ந்து 

கொண்டன; *மனனொடு வாயெல்லாம் மல்குநீர்க் கோழிப் 

புனனாடன் பேரே வரும்.” என்று ஏங்குகின்றாள். 

உள்ளம், உரை, செயல் என்ற மூன்றனுள் உள்ளமும் 

உரையுர் தன் வயமில்லை; செயலுக்கு வாய்ப்பில்லை; இந்
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நிலையிற் கலங்குகின்றாள்; அவளுடைய மனநிலையைப் பாடல் 
நன்கு உணர்த்துகின்றது. 

“டுபான்னார மார்பிற் புனை கழற் காழ் கிள்ளி'' என்பது 
தலைமகள் கண்டு உள்ளத்தில் எழுதிக்கொண்ட ஓவியம். 

கோழி - உறையூர். கோழி gra தோன்றிய நிலத்து 
மண்வாய்ப்பினாற் பெற்ற வலிமையால் யானையை எதிர்த் 
துத் தாக்கித் தோல்வியுறச் செய்ததனாற் பெற்ற பெயரென் 
ur, “மல்கு நீர்க்கோழி”' என்பது தலைவி நீராடச் சென்று 

கண்ட வளன். (௪௩) 

தேர்வளவனாதல் தேளிகந்தேன் 

௧௬௦௫. * அடிதோக்கின் ஆழ்கடல் வண்ணன் அவன்றன் 

படிதநோக்கற் பைங்கொன்றைத் தாரான். 

முடிதோக்கித் 
தேர்வளவ னாகத் தெளிந்தேன்றன் 

சென்னியின்மேல் 

ஆரலங்கல் தோன்றியது கண்டு. 1 

(கு- பு.) சோழன் உலாக்காட்சி கண்ட களிப்புடைய தலைவி 
அவனைத் தான் தெளிந்தமை தோழியினிடங் கூறல், 

(இ-ள்.) தோழி / வளவன் பெரிய யானையின் மேல் 

ஏறி உலாவந்தான்; முதலில் அவனுடைய அடியைத் தான் 
பார்த்தேன்: செந்தாமரை மலர்போல இலங்கிறறு/ 
உடேன அவனை ஆழ்ந்த கடல்வண்ணனாஇய திருமால் 
என்றே நினைத்தேன்; பின்பு அரிதில் முயன்று, காலையே 

கோக்கிக்கொண்டிருந்த கண்ணை விடுவித்து அவனுடைய 

மேனியை தோக்கனேன் ;: கோக்கும் பொழுது பசிய 
கொன்றை மலர் சூடிய பொன்னார் மேனியனாகிய இறைவ , 
னப் போல - ஏன், இறைவனாகவே காணப்பட்டான்; பின்பு 
மூடியை கோக்கினேன்; ௮இல் ஆத்திமாலை தோன்றிற்று : 
அதனைப் பார்த்த பின்பு தேர்ப்படையை யுடைய சோழன் 
என்று தெரிநதுகொண்டேன் என்று, தலைவி. தான் தலை 
நாளிற் கண்ட காட்சியின் மருட்கையை உயிர்த் தோழியி 
னிடம் கூறுகின்றாள். 

* மூ.தொ. என்று கருதத்தக்கது,
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(வி-ம்.) - சோழன் வீதிவழி உலாவருகின்றான்; பார்க் 
இன்றாள் ஈங்கை. “தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் * 
என்பதுபோல இவள் அவனுடைய தாள் கண்டாள்); அத 
னையே கண்ணொடு தொடுத்து கோக்கினாள்; மேனியைப் 
பார்க்கவில்லை; அப்பொழுது செந்தாமரை யடி. யுடைய திரு 

மால் என்று நினைத்தாள் ; பின்பு ஒருவகையில் கண்ணைத் 

தன் வயப்படுத்தி மேனியைக் காண விடுகின்றாள்: பொன் 

னிறமாகத் தோன்றுகிறது; கொன்றைத் தரீரணிந்த சிவ 
பெருமானாக நினைப்பாளாயினாள் ; பின்பு இருமுடியின் மேல் 

கொன்றை நறுங் கண்ணி இருக்கின்றதா ? என்று பார்த் 

தாள்; அங்கே ஆத்திப் பூ மாலை காணப்பட்டது; உடனே, 

4! சோழனல்லவா? என்று தெளிந்துகொண்டாள். முத 

வில் மருண்டு பின்பு தெரிந்த மூறையை இனிமையாக 

மொழிகன்ருள். 

தலைவி சண்ட 'காட்சியினாலுண்டாகிய வியப்புப் பாட 

லில் அமைந்து Banger pe 

ஆரலங்கல் - (ஆர் - ஆத்தி, அலங்கல் - மாலை.) ஆத்திப் 

பூமாலை. : வண்ணன்றன் மேனிப்படி நோக்கின் ” டன 

AOSV? என்ற பாட வேற்றுமைகளும் உள. 

யாளையின்மேல் உலர வருங்கால் அடி முதலியன 

கோக்குதற்கு வாய்ப்புடையன ஆம்? “தேர் வளவஞதல்'” 

ஏன்றமையால் நேரில் உலா வந்தான் எனலும் ஆம். (௪௪) 

கோழி உடையான் 

௧௦௭. *கற்றுவிற் காமனுஞ் சோழர் பெருமானாங் 

கொற்ற.ப்போர்க் கள்ளியுங் கேழொவ்வார் - 
பொற்றொடியே 

ஆழி யுடையான் மகன்மாயன் செய்யே 

கோழி உடையான் மகன். 

(கு- ப.) தலைவி தோழியிணிடம், *தம் இளவரசனை மலர்வேள் 

பேசன்ந அழகன் என்கின்றனர். ' ஆனால், மலச்வேள் கரியன்; தம் மண் 

ஊன் மகன் செய்யன்காண் என்கின்றுள். 

* மு.தொ, என்று கருதத்தக்கது.
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(இ-ள். பொன் வளையல்கள் அணிந்த தோழியே/ 
கட்டமைந்த கரும்பு வில்லையுடைய காமனுஞ் சோழர் குலத் 

துப் பெருமானாகிய வெற்றி பொருந்திய போர்த் தொழில் 
வல்ல கிள்ளியும் அழகால் ஒத்தவர் என்பார் உளராயினும்; 
நிறத்தால் ஒவ்வார்காண்; சக்கரப் படையுடைய திருமால் 
மகன் கரியன் ; ஈம் உறையூரூடைய மன்னன் மகன் சிவப்பு 

நிறமூடையவன் காண்; என்கின்றாள். 

(வி-ம்.) இளவரசன் வீதிவழியாகப் பெரிய முழக்கத் 
துடனே செல்கின்றுன்; பார்க்ின்றார்கள்; மலர்வேள் 
போன்று அழகாக இருக்கின்றான் என்று பேசுகின்றார்கள்/ 
இதைச் கேட்ட ஒரு நங்கை தன் தோழியைப் பார்த்துக் 
கூறுன்றாள் ; எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும் திருமால் 
மகன் கரியன்தானே/; நம் மன்னன் மகன் சிவப்பு நிறம் 

உடையவன் காண் ; ஆதலால் அவ்வாறு சொல்வது எவ் 
வாறு பொருந்தும். நிறத்தால் ஒவ்வார் காண், என்கின்றாள். 

சுற்றுவில் - கட்டமைந்த கரும்புவில், ஆழியுடையான்- 

சக்கரப் படையுடைய திருமால். கோழியுடையான் - உழை 

யூரூடையானாகிய சோழன் ; மாயன் - கரியன் . (௪௫) 

மீதெழுந்த பூந்துகள் 

௧௦௭. *கல்லுயர்தோட் கள்ளி பரிதொழுது கண்பனிசோர் 

மெல்லியலார் தோழியர்முன் வேரொன்று -- 
சொல்லுவரால் 

பொங்கும் படைபரப்ப மீதெழுந்த பூந்துகள் சேர்தீ 

தெங்கண் கலுழ்த்தனவால் என்று, 

(கு-பூ.) சோழன் குதிரைமேல் ஏறி உலாவருங்கரல் கண்டு 
காதல் கொண்டு கண்பணி சோரும் நங்கையர் அதனைத் தோழியரிடம் 

மறைத்து மொழியும் இயல்பை அறிந்தோர் கூறுதல். : 

(இ-ள்.) “ஈங்காய்/ இது கேட்டியோ / மலைபோன்ற 
உயர்ந்த தோள் களுடைய சோழன் உலாவருங்கால், அவனு 
டைய பரியைக் கண்டு தொழுது, காதலாற் கண்ணீர் சோரும் 
மெல்லியல் நங்கையர், தம் தோழியரிடம், சினங் கொண்டு 
பொங்குகின்ற சேனை பரந்து வருதலால் மேலே பரவி 
  

* மு. தொ. என்று கருதத்தக்கது,
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எழுந்த பொலிவினையுடைய துகள் (தூசி) கண்ணினுள்ளே :. 
புகுதலால் எம் கண்கள் நீர் சொரிந்தன என்று, நிகழ்ந் 
ததை மறைத்து வேறு ஒன்றை இயம்புகின்றனர்;'” என்று 
அதனை உணர்ந்த நங்கை மற்றொரு ஈங்கையினிடம கூறு 
கின்றாள். 

- (வி-ம்.) இள்ளி குதிரையின்மேல் ஏறி உலாவருகன் 
ருன்; பார்க்கின்றனர், மெல்லியல் நங்கையறு குதிரையும் 
மெல்ல மெல்லச் செல்கின்றது; இத்தகைய பேரழகனைத் 
தாங்க ஏகுதிரையே/ என்ன தவம் செய்தனை என்று 
தொழமுஇன்ரறார்கள் ; கள்ளியின்்மேல் உள்ள காதலால் அவன் 
குதிரையுங்கூட வணக்கத்திற்கு உரித்தாகின்றது: அந்தக் 
குதிரை காலால் மிதித்து உழக்கிய புழுதிகூட அவளுக்கு 
நறுமண முள்ள வாசனைச் சுண்ணத்திற்கு மேலான இன் 
பத்தை விளைவிக்கும் இயல்புடையதாக இருக்கின்றது. ௮ 

தக் காதல் முதிர்ச்சியால் கண்ணில் நீர்த்துளிகள் துளிக் 

இன்றன ; தோழி பார்த்துவிட்டால் என் செய்வது? நாணம் , 

வந்து தாக்குகின்றது; ஏடி/ தோழி/ இந்தப் படைகள் 
பரவி வருவதால் எழுந்த புழுதி கண்ணினுள் படிந்துவிட் 

டது; ஆதலால் சுண் நீர்த்துளிகளைச் சொரிகின்றன 7 

என்று மறைத்துக் கூறுகின்றாள். 

கல்லுயர் தோள் - மலை போல உயர்ந்த தோள்கள். 
இப்பாடல் இலேச அணி, (௪௬) 

சேரன் 

புகழ் 
வையகம் வென்றது 

௧௦௮. வாணிற்கு வையகம் வென்றது வானத்து 

மீனிற் கனையார் மறமன்னர்--வானத்து 

மீன்சேர் மதியனையசன் விண்ணுயர் கொல்லியர் 

கோன்சேரன் கோதையென் பான். 

(கு- பு.) சேரன் பண்பும், படைப் பெருக்கமும், நாட்டின் அகற்சி 

யும் செப்பல்,
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(இ-ள்.) விண்ணுலகத்திற்கு மண்ணுலகம் ஒப்பா 
இயது 7; சேரனைச் சேர்ந்த மறமன்னர் விண்மீன்களுக்கு 
ஓப்பாயினர் ; விண்ணினை கோக்கி உயர்த்த கொல்லிமலையில் 

வாழ்பவருக்கு மன்னனும் கோதை யென்னும் பெயரினை 

யுடையவனுமாகிய சேரன் என்பான் வீண்மீனகளாற் சூழப் 
பட்டமதியினை ஓத்தனன் எ-று. 

(வி-ம்.* கோதை அரசாளுங் காலத்தில், அவன் 

ஆளும் நிலப்பரப்பின் அகழற்சி, அவனுக்கு அடங்கிய சிற்றர 

சர் தொகை, அவனுடைய இயல்பு இவற்றிற்கு ஒர் அளவு 

தருகின்றார் புலவர்; agua, “year பெருமானே : 

கோதையினுடைய ஆட்சியின் நிலப் பரப்பு எவ 
வளவு 2? என்இன்றான். புலவர் கூறுகின்றார் :--ஈண்ப ம் 

இதோ பார் வானத்தை. இந்த வானப் பரப்பின் அளவு 

அகற்சியுடையது அவன் நிலப் பரப்பு. நல்லது பெரியீர் ! 

அவனுக்கு அடங்கிய சிற்றரசர் எத்தணையர் £ எளிதாக 

விளக்குகின்றார் புலவர் 7 

அதோ வான வெளியில் மின்னுகின்ற விண்மீன்களைப் 

பார்த்தனையா * அத்துணையர் இருக்கின்றனர் சிற்றரசர். 

மிக ஈன்று வள்ளால் / அவன் எத்தகையன் £ புலவர் :-- 

வேறு கூறுவானேன் 2? அவன் வண்மதியை ஓத்தவன் என்று 

சொல்லிவிட்டார். நன்று; பெரியீர் / எல்லாம் வானத் 

தைக் காட்டியே விளக்கனிர்களே / இஃது என்னே / 

ஆமாம் ஈகண்ப / அதோ பார் ; அவன் ஆளுங் கொல்லி 

மூலைகூட விண்ணக் குத்திக்கொண்டுதானே இருக்கின்றது7 

அவனும் வானவன் தானே $ வானவனை நினைக்கும்போது 

வானிலுள்ள பொருள்கள்தாமே உவமையாக ஓடிவரும் 

என்இன்ருர் 7 

கோதையின் சிறப்பு ௩ன்றாக விளங்கும்படி இயற்றி 

யிருக்கன்ற இப்பாடல் உவமை நயத்தால் சிறப்பெய்தி 

இலங்குகின்றது 7 

வென்றது - ஓத்தது ; இஃது உவமை உருபு? அனையார் - 
ஓப்பாயினா. (௧)
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பேரும் புலவஞ் சேஞ்சாந்தும் 

௧௦௯. அரும்பவிழ்தார்க் கோதை யரசெறித்த வெள்வேல் 

பெரும்புலவஞ் செஞ்சாந்தும் நாறிச்-சரும்பொடு 

வண்டாடும் பக்கமு மூண்டு குறுதரி 

கொண்டாடும் பக்கமு முண்டு. 

(கு - மு.) கோதையின் வேல்விழாக் கூறல் 

(இ-ள். அரும்பு விரிந்த பூமாலை யணிந்த கோதை 
யென்னும் சேர! மன்னன். பகை யரசாமேல் வீசி எறிர்த 
ளியுடைய வேலில், மிக்க புலால் காற்றமும் செவ்விய 
சந்தன நறுமணமும் கமழ்தலால், குறுகி, புலால் உண்டு 

கொண்டாடும் பக்கமும் உண்டு; சுரும்பினமும் வண்டின 

மூம் ஈறுமணம் நுகர்ந்து உலாவும் பக்கமூம் உண்டு எ-று. 

(வி-ம். போரில் மாற்றாரை வேலால் வீசி யழித்த 
(சேரன், பின்பு ௮ர்த வேலுக்குப் பாராட்டு விழா நடத்து 

வானாயினான்; மாற்றாருடைய மார்பிலிருந்து பறித்துக் 

கொண்டு வந்து பூமாலை குட்டிச் செஞ்சக்தனம பூசி விழாக் 
கொண்டாடுகின்றார்கள் ; அப்பொழுது வேலின் பக்கத்தில் 
வண்டினங்கள் வரது மொய்க்கின்றன ; பின்பு வேல், அழ 
காக அந்த இடத்திவிருக்கின்றது. வீரர்கள் வேறு வினை 
செய்யச் சென்று இரும்பி வந்து பார்க்கின்றார்கள் ; குறு 

நரிகள் அந்த வேலின் பக்கத்தில் வந்து அந்த வேலைக் 
(கொண்டாடுவது போலச் சூழ்ந்து சொண்டன ;, படைஞன் 
வத்து பார்க்கின்றான்; ஓ! காம் தானா 7/7 இஈத வேலைக் 

கொண்டாடுஇன்மோேம் : குறுநரியும் வண்டினமுங்கூடக் 

கொண்டாடுகின்றன ;'' என்று கூறி மகிழ்கின்றான் 7 
வெள்வேலால்கோதை அரசெறிந்த பக்கத்தில் (போர்க் 

களத்தில்) வண்டாடும் பக்கமாம், குறுநகரி கொண்டாடும் 

பக்கமும் உண்டு என்று கொண்டு களத்திற்கு எற்றி உரைத் 

தலுமாம், 

அரசன்மேல் பாய்ர்திருக்கின்்ற வேவில் இவ்விரண்டு 
தன்மையும் உண்டு எனலுமாம் 5 

நிரனிறைப் பொருள்கோள், புலால் கரறலரல் குறு 
கரியும், செஞ்சாந்து காறுதலால் வண்டினமும் கொண்டா 

19: CT GT OT Be
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புலவு - ஊன். செஞ்சாந்து - செஞ்சந்தனம். சுரும்பு - 

வண்டு, கோதை என்பது சேர மன்னன் பெயர் 7 (௨) 

சேரன் 

நாடு 
கவ்வை புடைத்தரோ 

௧௧௦. அன்ளற் பழனத் தரக்காம்பல் வாய் அவிழ 

வெள்ளத்தீப் பட்ட தெனவெரீஇப்--புள்ளினந்தங் 
கைச்சிறகாற் பார்ப்பொடுக்குங் கவ்வை 

நச்சிலவேற்்“கோக்கோதை மாடு, [யுடைத்தரோ 
‘ . 

(6 -y.) தலைவி, தோழியினிடஞ் சேரனுடைய நாட்டிற் கவ்வை 

யாகிய நடுக்கத்தோடு கூடிய ஆரவாரமில்லை என்று கூற அதனை 

ஒப்புக் கொண்ட தோழி, ஆனால் ஒரு வகையில் உண்டு என்று கூறல். 

(இ-ள். தோழி! சேரனுடைய நாட்டில் ஒரு கவ் 
வையும் இல்லை ; அவன் நஞ்சு ஊட்டிய வேலால் பகைவர் 
களை யெல்லாம் ஒடுக்குகன்றான். ஆனாலும் சேறுள்ள நீர்ப் 
பொய்கைகளில் செவ்வாம்பற் பூக்கள் இதழ் விரிய அவற் 
றைக் கண்ட பறவையினங்கள் வெள்ளத்திலே தீப்பிடித்து 
விட்டதென்று அஞ்சித் தம் கையாகிய சிறகுகளாலே தம் 
இளம் பார்ப்புகளை ஓடுக்கக்கொள்ளுகின் ற ஆரவாரம் 

இருக்கின்றது என்று சொல்லுஇன்றாள். 

(வி-ம்.) கருகருவென்று மயங்குகன்ற மாலைக் காலத் 
இல் தலைவியுந் தோழியுமாக வயல் வழி வருகின்றுர்கள் 7 
இருளும் மிகுகின்றது ; தோழி அஞ்சுகின்றாள் ; நாம் வீட் 
டி.ற்குப் போகுமுன் இருள் மூடிவிடுமோ? என்கின்றுள் £ 

உடனே தலைவி கூறுகன்றுள்; நம் மன்னன் கோதையி' 
னுடைய அரசாட்சியில் ஒரு ஆரவாரமும் கிடையாது 7 
அஞ்ச வேண்டியதே இல்லை ; அவன் ௩ஈஞ்சு ஊட்டிய வேல் 
வைத்திருக்கன்றான் ; பகைவர் அதற்கு மிகவும் அஞ்சுவார் 
கள் ; மற்ற நாட்டில் போர் நிகழ்வதாகவும், பகைவர் வந்து 
தீக்கொளுத்து அழிப்பதாகவும் எல்லோரும் கலங்கி ஆர 

வாரிப்பதாகவும் சொல்லுகிறார்களே : ஈம் மாட்டில் அந்த
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ஆரவாரமே கஇடையாது;? நீதான் ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு 

குற்றம் ஈம் காட்டில் கண்டுபிடி பார்ப்போம்) முடியவே 

முடியாது என்கின்றாள். தோழி நினைத்துப் பார்க்கின்றாள் 7 
ஒன்றும் புலப்படவில்லை ; அதற்குள் ஒரு நீர்ப் பொய்கைக் 

கருகல் வந்தனர் ; அங்கே நீரில் வாழும் பறவையினங்கள் 

கூட்டங் கூட்டமாக ஆரவாரிக்கின்றன ; பார்க்கின்றாள் 

தோழி; நீர்த் தடாகத்தில் தண்ணீர் நிறைந்திருக்கின்றது; 

செவ்வாம்பல் மலர்கள் வீரிகன்றன., அந்த மாலைப் 

பொழுதில் வெள்ளத்தில் தீப்பிடித்தது போலத் தோன்று 
இன்றது; தடாகத்தில் பகல் முழுவதும் நீந்திக் களித்து 
உலாவித் திரிந்த பறவையினங்களெல்லாம் ஒரத்தில் 

உள்ள புதரிலே போய் அடைகின்றன; தம் குஞ்சு 

களையெல்லாம் அருகில் அழைத்துச் சிறகினுள் ஒடுக்கு 
கின்றன ; இந்த ஆரவாரம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கின் 

றது; அதனை நோக்இக்கொண்டு வெள்ளக் இீப்பட்டுவிட்ட 
தென்று அஞ்சியன்றோ பறவையினங்கள் சுற்றுப் புறத்தி 

லுள்ள புதர்களிலே போய் மறைகின்றன £ இவள் ஏதோ 

ஆரவாரமே இல்லை என்கிறாளே ; என்று நினை த்துக்கொண்டு 

தலைவியைப் பார்த்துக் கூறுகின்றாள். இதோ பார்; இந்தத் 

தடாகத்தை; “கெளவை இல்லை, இல்லை'' என்றாயே; 

** கவ்வை யுடைத்தரோ ''" என்கின்றாள்; பெரிதாக 

ஒன்றைக் கண்டுவிட்டதாகப் பெருமிதம் பேசிக்கொண்டு 

தலைவியின் கருத்தொடு இணங்கிச் சேரனுடைய காட்டைப் 

புகழ்கின் ருள். 

பெருமிதமும்., ஈகையும் அமைந்து விளங்குகின்றது: 

பாடல். 

அரசன் செவ்வியனாகாவழி, மாற்றார் ஊரை எரி 

கொளுத்திச் சூறையாடத் தொடங்கிவிடுவார்கள்; அப் 

பொழுது மகளிர் தம் குழந்தைகளை அணைத்துக்கொண்டு 

ஆரவாரத்துடன் நடுங்கி ஓடுவார்கள். ஆனால் இத்தகைய 

செயல் சேரனுடைய நாட்டில் என்றுமே நிகழவில்லை ; 

இதைத்தான் கூறிப் புகழவேண்டும் என்று கருதுகின் ரர். 

ஏன் பறவைகள் ஆரவாரிக்கன்றன 7 வெள்ளத்தில் அரக் 

காம்பலாகய தஇிப்பிடி.த்திருக்கன்றது என்று கூறி நாட்டு 

வளத்தையும், வேலின் கொற்றத்தையும் புகழ்கின் மார். 

இப்பாட்டுத் தற்குறிப் பேேற்றவணி.
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அள்ளல் - சேறு; பழனம் - நீர்ப் பொய்கை ; அரக் 
.காம்பல் - செவ்வாம்பற் பூ; வாய் நெகிழ - இதழ் விரிய. 

புள்இனம் - பறவைக் கூட்டம். பார்ப்பு - பறவையின் 
இளங் குஞ்சுகள், 

** பரர்ப்பூம் பிள்ளையும் பறப்பவற் றிளமை ?” (தொல்) 

₹- சோறு படுக்குத் தீயோடு 

செஞ்ஞாயிற்றுத் தெறலல்லது 

பிறிதுதெற லறியார்தின் ணிழல்வாழ் வோரே 

திருவில் அல்லது கொலைவில் லறியார் '” 

என்ற பகுதிஐயயும் உணர்க. (புறகானூறு ௨௦) 

₹* பழனத்து அரக்காம்பல் வரய்௮அவிழ, 

வெள்ளந் தீப்பட்டதென வெரிஇப் 

புள்ளினம் ஆரவாரிக்கும் ஆரவாரமன்றி வேறு சீப்படுதலும் 
ஆரவாரமும் இல்லை என்பது குறிப்பிட்டவாறு காண்க. 

1 கரையில் கம்பலை புள்ளொலி கறங்கிட மருங்கு 
பிரச மென்சுரும் பறைந்திடக் கருவரால் 3 pap 
திரைதெ டுங்கய நீரிடை நெருப்பெழுந் தனைய 
விரைதெ கிழ்ந்தசெங் கமலமென் பொய்கையின் Cine?” 

என்ற சேக்கிழாரடிகள் இருப்பாடலும் உணர்க, (௬) 

பூம்போழில் வஞ்சி 

S55 சணிகள் களிகட்கு நீட்டத்தங் கையாற் 
சுனிகள் விதிர்த்திட்ட வெங்கட்--டுளிகலந் 
தோங்கெழில் யாச மிதிப்பச்சே குமே 
பூம்பொழில் வஞ்சி யகம் 

(கு - ஏ.) வஞ்சி நாட்டின் வளம் இயம்பல் 

(இ-ள்.) பூஞ்சோலைகள் சூழ்ந்து விளங்கும் வஞ்சி 
காட்டில், கள் விற்பவர், களிப்பினைச் செய்யுங் கள்ளைக் 
கள்ளுண்ணுங் களியர்களுக்குச் கொடுக்க, அவர்கள் வாங்கி 
அதிற் படிந்திருக்கும் வண்டு நுரை முதலியவற்றைக் 
கையினால் வழித்து எறிபவராய்ச் சிதறிவிட்ட விருப்பந்தருங் 
கள்ளின் துளிகளெல்லாஞ் சேர்ந்து வெள்ளமாய்ப் பரவிப் 
பாய, அதனால் வீதி மூதலிய இடமெல்லாம் ஈரம்
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உடையனவாக, அங்கே போக்குவரவு புரிகின்ற ஓங்கிய 

அழகுள்ள யானைகள் மிதித்தலினாலே அந்த இடங்களெல் 
லாம் சேழுகிவிடும் (எ.- று.) 

(வி-ம்.) போர் வீரர்கள், நறுமணமுள்ள அரும்பு, 
கெல், தென்னை, பனை, ஈந்து முதலியவற்றிலிருந்து வடிக்கப் 
பட்ட கள்ளைப் பருகுதல் மரபு. வஞ்சி காடு சேரனுக்கு 

உரியது ; அங்கே நல்ல பொழீல் வளம் நிறைந்திருக்கன் 

அது. போர்ப் படை மறவரும மிகப் பலர் இருக்கன் றனர். 
அவர்களுக்கு வேண்டி௰ அளவுக்கு அங்கே கள் இறக்கி 
வைத்திருக்கின்றார்கள் ; கள்ளைக் குடிப்பவாகள் அங்கங்கே 
போய்க் குடிக்கும்போது நுரை முதலியவற்றை வழித்து 
எறியும்போது சிதறிவிட்ட கள்ளின் துளியெல்லாஞ் சேர்ந்து 
வஞ்சி காட்டையே ஈரமாக்க அங்கே :யானைக் கூட்டங்கள் 

மிதித்தலினாலே சேருகவும் ஆயிற்று என்கின்முர் ; இதனால் 
ஆடவர் தொகுதியும, கள்ளின் மிகுதியும், வஞ்சியின் வள 
னும் வாய்ப்பாக விளங்கும். 

களிகள் - களிப்பினைச் செய்யுங்கள். விற்பவர் என்று 
ஒரு சொல் வருவிக்கப்பட்டது. 

களிகட்கு - கள் ளப் பருகுபவர்க்கு. 

௨கஸிகள் சளிகட்கு ''என்பதற்குக்கட்குடிப்பவா, கட் 
குடிப்பவருக்குக் கொடுக்க என்றும் உரைக்கலாம். 

வெங்கள் - விருப்பந் தருங் கள். 
வெம்மை வேண்டல் '' (தொல்) 

: தன்மரங் குழிஇய தனைமூதிர் சாடி 
பன்னா ளரித்த கோய் உடைப்பின் 

மயங்குமழைத் துவலயின் மறுகுடன் பனிக்கும் 

பழம்பன் னெல்லின் வேளூர் '” 

ஏன்பது அககரலூற்றுப் பாடற்பகுதி. 

விதாத்த - தொட்டுத் தெறித்துச் சிதறிய. நிலத்திற்கு 
உவந்து அளித்தலாகச் சிதறிய என்றுமாம்; எண்ணெய் 
தேய்க்கும்போது நிலத்தில் தொட்டு வைத்தல் போலச் 
சிதறிய கள் என்றவாறு. 

பெருமிதம அமைந்து விளங்குகின்றது இப்பாடல்.
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வில்லேழுதி வாழ்வர் 

௧௧௨. பல்யானை மன்னர் படுதிறை தந்துய்ம்மின் 

மல்லல் நெடுமதில் வாங்குவிற் பூட்டுமின் 

வள்ளிதழ் வாடாத வானோரும் வானவன் 

வில்லெழுதி வாழ்வர் விசும்பு, 

(கு - பு.) வானவன் படைத்தலைவன் மாற்றார் முண்ணின்று தெடு 

மொழி கூறுதல். 

(இ-ள்.) பல யானைப் படையை யுடைய அரசர் 
காள் / வளப்1/மான இதழ்கள் வாடாத மலர்மாலை யணிந்த 

விண்ணோருங் கூட, எம்மன்னனுடைய ஆட்௫ிக்குத் தாம் 

அடங்கமை தோன்ற ; அவனது கொடியில் எழுதப்பட்ட 

வில்லைத் தாமும் விண்ணில் எழுதி வாழ்வர் ; நீவிரும் நும் 
நாட்டில் உண்டாகிய விளைபொருள்களில் தரவேண்டிய 

இறைப் பொருளை எம்மன்னனுக்குத் தந்.து உயிர் வாழ்மின்: 

நுமது வளப்பம் பொருந்திய நெடிய மதில்களில் எம் சேர 

மன்னனுடைய கொடியாக உள்ள வளைந்த வில்லைப் பூணாகப் 

பூட்டுமின் என்டின்றான். 

(வீ-ம்.) அமைதியாக அரசாட்சி ௩டந்துகொண்டி 

ருந்தது; அப் பாழுது சிற்றரசர் பலர் கூடித் தறை கொடா 

மல் இருந்துவிட்டனர்; உடனே சேரன் சீற்றங்கொண்டு 

பெரும் படைகளை விடுத்தான் ; படைத்தலைவன் சென்று 

பார்க்கின்றான் ; பகைவர்கள் பல யானைப் படையைத் 

இரட்டிவிட்டிருக்கன்றார்கள்; பகைவருடைய மதில்கள் 
மிக்க வளப்பமாக உறுதியாகக் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன ? 

“இவ்வளவு யானைப் படைகளுந் தொலைந்துதானே 
போகும்; இந்த மதிலும் பொடியாகத்தானே ஆகும்; 
சொல்லிப் பார்ப்போம் என்று நினைத்துக்கொண்டு பகை 
யரசர் பக்கத்திலே போய்ப் பேசுஇன்றான். 

மன்னர்காள் / உங்கள் யானைப் படைகள் எல்லாம் 

போன இடங்கூடத் தெரியாமற் போய்விடும்; வளப்பமான 

கோட்டைகளும் நுமக்குத் துணை செய்யா ; அதோ காண் 

மின் வானவில்லை ; தேவர்களுங்கூட எம் மன்னனுக்கு 
அடங்காமல் வாழ முடியாது. போய்த் தாக்கி. எங்களுடைய 

வில்லை அங்கே எழுதிவிட்டு வந்துவிடுவோம் ; அதற்கு அஞ்சி
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யன்றோ அவர்கள் வானத்தில் வில்லெழுதி வாழ்கின்றார்கள்? 

அதனை மோக்கியேனும் உய்வதற்கு வழி தெரிந்துகொள்ளக் 
கூடாதா 2 எவையேனும் நாட்டில் விளஈத பொருள்களைத் 
திறையாகத் தந்து உய்ம்மின் ; உங்களுடைய கோட்டைச் 
சுவரிலே எங்களுடைய வில்லை எழுதுமின் ; மிக விரைவில் 

நடக்க வேண்டியது இதுதான் என்கின்றான். 

தேவருங்கூட அஞ்சிப்போய் வில் Goes யிருக்கின்ற 
னர்... நீவிர் என்ன நிலையினர் 2 என்பதில் பெருமிதம் 
விளங்குகீன்றது : ஈன்றாகச் சுவை யமைந்த பாடல், 

தற்குறிப் பேற்ற அணி. 5 

படுதிறை - மாட்டில் உண்டாகும் பொருள்களிலிருந்து 
கொடுக்குர் திறை. படுதல்-உண்டாதல். வாங்குவில்-வளைந்த 

வில், "நீவிர் எழுதும் வில் நும் மதிலுக்குப் பூண்போல 
அழகு செய்யும் '' என்பான். :! எழுதுமின் ': என்னாது, 
% ye Quer” என்றான். 

வானவன் - சேரன்; அவனுடைய கொழு வில், 

விண்ணோ ரணியுங் கண்ணி வாடா இயல்பிற்முதலின் * வள் 

ளிதழ் வாடாத '' என்ஞார். (@) 

பாற எறிந்த பரிசயம் 

௧௧௩, வீறுசால் மன்னர் விரிதாம வெண்குடையைப் 
பாற வெறிந்த பரிசயத்தால்--தேருது 

செங்கண்மாக் கோதை சினவெங் களியான 

திங்கள்மேல் நீட்டுந்தன் கை, ் 

(கு - பு.) சேரனுக்குரிய சினச்களிற்றின் சீர்த்தி செப்பல், 

(இ-ள்) தோழனே / செம்மையான & our & doar 

உடைய பெருமை பொருர்திய கோதையாகிய எம்மன்ன 
னுக்கு உரித்தாக சீற்றமுங் கொதிப்பும் மத மயக்கமும் 
உள்ள யானை, சிறப்புமிக்க மன்னர்களுடைய விரிந்த முத்து 
மாலைகள் கட்டித் தொங்கவிட்ட வெண்கொழ்றக் குடை 

களைச் செதெறும்படியாகம் பிடுங்கி வீசியெறிந்த பழக்கத்த 
னாலே, விண்ணில் உலாவு இிங்களுக்குங் குடைக்கும் 

வேற்றுமை தெளியாது, வான் இங்கள் மேலுக் தன் கையை 

இன்றதுகாண் என்கின்றான்.
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(வி-ம். கடற்கரை ஒரமாகிய பரநத மணல் வெளி 

யுள்ள இடத்திலே போர் நிகழுகின்றது : வேழமுடைய 

மலை நாட்டுச் சேரன் படையிழற் பெரும்பகுதி யானைப் 

படைகள்; மத யானைகளு மிருக்கின்றன ; மதக் கொதிப்பும் 

வெம்மை உடையதாக ஆயிற்று) அதனுடன் சீற்றமும் 
கொண்டன ; பகைவருடைய படையைத் தாக்கித் தேய்த்து 

மன்னனுடைய வெண்கொற்றக் குடைகளைப் பிடுங்கி வீசு 

இன்றன; பகல் முழுவதும் இவ்வாறு போர் கிகழ்ந்தது? 

மாலைப் பொழுதும் மெல்ல வருகின்றது; வானவெளியில் 

மூழூமதி ஓளிர்கின்ற.து; போர் நின்று அமைந்த பின்புங 

கூடச் சனெடுவங் களியானையின் செயல் அடங்கவில்லை; 

வான் இங்களைப் பார்க்கின்றத? அதனையுங் குடையாகவே 

கருதிப் பற்றிச் தற வீசிவிடுவோம் என்று நினைத்து அதனை 
நோக்கிக் கையை நீட்டுகின்றகு. 

வீறுசால் - சிறப்பு மிக்க; இறப்பு மிக்க மன்னரை 
வென்ருள் என்றால் அதனால் கோதையின் புகழ் வெளி 

யாம். 

தாமம்-மாலை ; மூத்து மாலையால் அணி செய்த வெண் 

கொழறறக குடை. தேருது-செளியாமல். 

சினவெங் களியானை - சற்றமுங் கொடுமையும், மத 

மூம் உள்ள யானைகள். 

களிப்பு மிக்கவர் பண்டு செய்த பழக்கத்தால் அச் 

செயல மீண்டுஞ் செய்தல் இயல்பு. இதனால் யானையின் 

மலையனைய தோற்றமும் மேல் நோக்கிய கை திங்களைத் 

தொடுவதுபோல் இருக்கின்ற பெருமையும் இனிய காட்சி 

யாக விளங்குதல் உணர்க. (௬) 

வயிரக் கடகக்கை வாங்கல் 

௧௧௪. மரகதப்பூண் மன்னவர் தோள்வளை கீழா 

வயிரக் கடகக்கை வாங்கித் -துயருழந்து 

புண்ணுற் றழைக்குங் குறுதரித்தே பூழியனைக் 
கண்ணுற்று வீழ்ந்தார் களம். 

(கு - பு, சேரன் பொருத செருக்களத்தின் இயல்பு செப்பல்,
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(இ-ள்.) ஈண்ப? சேரனுக்குப் 'பகையாய் வந்து. 
எதிர்த்து அவனைக். கண்ணுழ்றுப் பொருது வீழ்ந்தவர்' 

மலிந்த போர்க் களத்தில் பெரிய மரகதப் பூண்கள் அணிந்த 
மன்னர்கள் கையில் வயிரக் கடகங் இடந்து விளங்குகின் 

றன 3 தோள் வளைகளும் மிக அழகாக அ௮ணிஈதிருக்கினருர் 
கள் 7 அவர்களுடைய ஊனை உண்பதற்குச் சிறு நரிக் கூட் 

டங்கள் வருகின் றன; போய் வயிரக் கடகக் கையை யிழுக் 
கின்றன. இழுக்கன்ற விரைவில் தோனள்வசளையுங் உடக் 

தே கழுவி வருன்றன ; இதற்குமூன் ஊன் தின்றறியாத 
குறுகரிகள் தோள்வளை வயிரக் கடகம் இவற்றுடனே தசை 
யைக் கடித்து இழுக்கும்போது வயிரந் தோளவளை இவை 

கள் வாயைக் இழித்துக் குருதி ஐழுகச் செய்தமையால் 

உடனே தாய் கரியை நினைத்துத் துணைக்கு வரும்படி கூவு 
இன்றன ; இத்தன்மையான குறுஈரிக& யுடைபதாக இருக் 
கின்றது அபபோர்க்களம்; என்று கூறுகின்றான். ் 

(வீ-ம்.) மரகதப் பூண் மன்னருடைய வயிரக் கடகக் 
கையைத் தோள்வளை €ழாக வரும்படி இழுத்து என்று 
கொள்க. 

ழா- கீழாக, வாங்கி - இழுத்து, களத்தில் ஊன் 

இன்றறியாத குறுகரியாதலால் மிக விரைவோடு கையோடு 
சையணியையுஞ் சேர்த்து சர்ப்ப அவைகளால் புண்ணுறுத் 

தப்பட்டன ; அறுத்தற் ரொழிலில் வயிரம் சிறந்தது. 
பூழியன் - பூழி! நாட்டையுடைய சேரன். பூழியர் 

கோக்கோதை” என்று வருதலுங் காண்க. 4 தோள்வளை 

கீழா வயிரக் கடகக்கை வாங்கித் gugpig ” என்பதற்கு 
வளையணிந்த தோள்மேல் இருந்துகொண்டு கடகமணிந்து 
மூன் கையை இழுத்து, அக்கை நிமிர்ந்து மோதுதலாலே 
துன்புற்றுத் துயருழப்ப எனலுமாம். (௪) 

செங்கண் சிவப்நித்தார் 

க்கட. கரிபரத் தெங்குங் கடுமுன்ளி பம்பி 

தரிபரந்து நாற்றிசையுங் கூடி--ஏரிபரத்த 

யைங்கண்மால் யானைப் பகையடுதோட் 

செங்கண் சிவப்பித்தரர் நாடு... (கோதையைச் 
(கு - பு.) கோதையின் செங்கண்ணைச் சிவப்பித்தவருடைய தாட் 

உன் நிலை கூறுதல். 

12
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(இ-எ்.) பசிய கண்களை உடைய மதயானைப் படை 
களையும், பகையைக கொல்லும் பருத்த தோள்களையும் 
உடைய கோதை யென்னும் பெயருள்ள, சேர மன்னனைச் 
சீற்றத்தாற் செங்கண் சிவக்கும்படி செய்த திறைகொடா 
மன்னருடைய நாடுகள், பூமபொழில் மூதலியன எல்லாம் 

நீரப் பாயச்சிப் புரப்டார் இன்மையினாலே, வெயிலால் 
கரிதல் பரவிப் பின் கூர்மையான மூட்களையுடைய செடி 

கள நெருங்கி.௨ண்டாகிப் பின்பு கரிகள் பரவி நகாலாபக்க 
மூங் கூடி உலாவும்படியாக ஆடப் பின் அவையும் கரிந்து 

தீயாகப் பரவின எ.ஃறு. 

(வி-ம். கோதைக்குச் இறைகொடாப் பகைவர் காடு 
அவனால் அழிக்கப்பட்டுப் பின்பு வளமுள்ளன G25 

தீய்ந்து முள்ளிச் டிகள் பரவப்பெற்று நாளடைவில் 

அவையுக் இய்ந்தே போய்விட்டன. 

இனி இதை, உழபுல வஞ்சியாகக்கொண்டு கோதைக் 
குப் பகைவராய் உள்ளார்தம் நாட்டில் அவன்றன் படை 
ஞர் கடிது சென்று தீக்கொளுத்து அழித்ததாகக்கொண்டு, 

கரிபரவுமபடியாகவும் பின்னர் முட்செடி வளர்ந்து செறி 

யுமபடியாகவும் நரிக் கூட்டங்கள் : பரவுமபடியாகவும் 
தீப்பரவின என்றுங் கொள்ளலாம். 

உழபுல வஞ்சியாவது ஊரைத் தீக்கொளுத்துதல். 

கரி பரத்தல் தீக்கொளுத்தின உடனே நிகழும்; கடு 
மூள்ளி பம்புதல எதிர்காலத்தில் நிகமும், sf கூடுதல் 
இறந்தவாதம் ஊனை உண்டற்கு உடனே நிகழும். 

கடுமுள்ளி - கூர்மையான முள்ளை உடைய செடிகள். 
கடி என்னும உரிசசொல் ** கடு £ எனத் திரிந்தது. கடு 
என்பதற்கு ஈ௩ஞ்சு என்று பொருள்கொண்டு நச்சு முட்செய 
என்று கூறலுமாம். 

பைங்கண் மால்யானை என்பதனைப் பகைக்குக் கூட்டி 
யும் உரைக்கலாம். 

செய்து என்னும் .வாய்பாட்டு வினை எச்சங்கள் செய 

வென் எச்சமாகச் இரித்துக்கொள்ளப்பட்டன. (௮)



Gey or 

பகைப்புலம் பழித்தல் 

ஊரறியலாகா 

Shim, வேரறுகை பம்பிச் சுரைபடர்ந்து வேளை பூத் 

குரரறிய லாகா கிடந்தனவே-- போரின் 

முகையவிழ்தார்க் கோதை முசிறியார் கோமான் 

தகையிலைவேல் காய்த்தினார் நாடு, 

(கு -பூ.) சேரனுக்குச் சீற்றம் விளவித்தவருடைய ' நாட்டின் : 

இயல்பு கூறுதல், 

(இ-ள். போர் தொடங்கினால் தும்பைமாலை சூடுத 
லும்,. போர் வென்று வாகைமாலை சூடுதலும் அரசர்க்கு 

இயல்பு. போர் இலலாமையினாலே அருமபு அவிழ்ந்த பூக் 
களாற் கட்டப்பட்ட மாலை அணிந்திருக்கின் றவனும, கோதை. 
யென்னும் பெயருடையவனும், முசிறியில் வாழ்பவருக்கு 

மன்னனுமாகிய சேரனுடைய ஓளியுடையதும், இலைவடி 

வள்ளதுமாகிய வேற்படைக்குச் சற்றததை உண்டாக்கவ 
ருடைய நாடுகள், அவனால் அழிக்கப்பட்டுப் பின்பு, 

கோடைக் காலத்திலும் தீயாத வேரினையுடைய அறுகம்புல் 
செருக்கி வளர்தலாலும, சுரைபடர்க்து மறைத்தலாலும், 

தைவேளைச்* செடிகள் கெருக்கமாக முளைத்து வளர்ந்து 

பூத்துக் கடக்கின்றமையாலும், ஊர்கள் அறியலாகாதன. 
வாகக் கடந்தன எ-று. 

(வி-ம். தும்பைமாலை போர்க்காலத்திற் சூடுவது 

வழக்கம்; பின்பு போர் வென்று வாகைமாலை சூடுவான் ; 
போரில்லாமையினாலே பூமாலை சூடிக்கொண்டு அமைஇயாக 
இறந்தான் ; அவவாறு இருக்கும்போது சிலர் அவனுக்குச் 

சிற்றம் விவவித்தனர். உடனே படையெடுத்துச் சென்று 
மாற்றாருடைய நாடுகளை அழித்துத் தரையோடு தரையாய் 
ஆக்கிவிட்டு வந்தனன். பினனர் அங்கே வேர்ப்படர்ச்9 

யுள்ள அறுகம்புல்லும், கைப்பறுக்காய் காய்க்கும் பேய்ச் 
சுரையும் படர்ந்தன. தைத்திங்களில் மிகுதியாக உண்டா 
குந் தைவேக்ச் செடியும் இடைவிடாமல் முளைத்துப்
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பூத்துக் இடெந்தன. இவம்றின் மிகுதியினாலே அங்கே ஊர் 

கன் இருந்தன என்றுகூட அறிய முடியவில்லை. addon 

யைக் கணணுழற்றவர் மற்றையோரிடம் இங்ஙனங் கூறுவா 
சாயினர். - 

பல காடுகள் இஙஙனம் அழிக்துகடந்தமையான், 

“ஊரறிய லாகா இட்ந்தனவே ”' என்ூன்ருர். 

பம்பி- பரலி, வேளை - தைவேளை, சுரை - பேய்ச் 

சுரை ; ஈல்ல சுரை எனினுமாம். முகை - அரும்பு. 

முசிறி ஏன்பது, சேரனுடைய துறைமுகப்பட்டினம். 

இத*'சள்ளியம பேரியாறு கடலுடன் கலக்கும் இடத்தில் 

உளது. மேனாட்டாருடன் தமிழ் நாட்டார், கிறித்துவின் 
காலத்திற்கு முன்பே, இத்துறையில் வணிகப் போக்குவரவு 
புரிந்தகொண்டிருந்தனர் என்பது, பெரிபுளூசு, தாலமி, 
பிளைனி முதலியவர் எழுதியவற்றால் ஈன்கு தெரிய வருகின் 

DS 
இப்பட்டினத்தை ஒருகால் பாண்டியன் வளைத்துப் 

போர் செய்து அவண் இருந்த ஓர் அழகூய கருவச் சிலையைக் 
கவர்ந்துகொண்டு வந்தனன் என்னும் செய்தி, அககானூற் 
றில், ௧௪௯-வது பாடலில், 

ஈசேரலர், சுள்ளியம் பேரியாற்று வெண்ணுசை கலங்கு 

யவனர் தந்த வினைமாண் நன்கலம் 

பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் 
வளங்கெழு முசிறி ஆர்ப்பெழ வகாஇ 

அருஞ்சமங் கடந்து படிமம் வவ்விய - 

தெடுதல் யானை அடுபோர்ச் செழியன் '* 

என் றபகுதியால் அறியப்படும். 

௩ம் காட்டு மிளகற்கு மேனாட்டார் பொன்னைக் 
கொண்டுவந்து இறக்கினர் என்பது, உணரத்தகுந்தது. 

அவனது சிற்றத்தை வேலின்மேல் ஏழ்றி *நகையிலை 
வேல் காய்த்தினார் *' என்ருர். 

ட நகையிலை வே.ற்கோதையைக் காய்த்தினார் ' என்று 
கூட்டினும் அமையும். (௯)
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கைக்கிளை 

திரிந்த God 

௧௧௪. தாயர் அடைப்ப மகளிர் திறந்திடத் 

். தேயத் திரிந்த குடுமியவே--ஆய்்மலர் . (யைக் 

வண்டுலாஅங் கண்ணி வயமான்றேர்த் கோதை 

கண்டுலாஅம் வீதிக் கதவு. 

(கு - பூ.) கோதை உலரவருங்கால், காணவிடாத செவிலீயர்க் 
கும், காண விரும்பிய காரிகையார்க்கும், கதவுகளை அடைத்தலுத் 

இிறத்தலுமாகிய பூசல் நிகழ்ந்தமை கூறல். 

(இ-ள்.) வீதிக் கதவுகள், ஆராய்ந்த பூக்களாழற் கட் 
டப்பட்ட, வண்டுலாவுங் கண்ணியை அணிந்த, வலிய குதிரை 

கள் பூட்டப்பெற்ற தேரின்மேல் ஏறி உலாவருகன்ற 
கோதை எனப் பெயரிய சேரனைக கண்டு, தாயர் அடைத்த 

லாலும், மகளிர் திறத்தலாலும் தேயும்படி சுழன்ற குடுமி 

களை உடையனவாயின. (எ - று.) 

(வி-ம்.) சேரன் உலாவருஇன்றான் ; மகளிர் காணின் 
என்ன நிலைமை யடைவர் £ வேட்கை, ஒருதலை உள்ளுதல், 

மெலிதல், ஆக்கம் செப்பல், நாணுவரை யிறத்தல், கோக் 
குவவெல்லாம் அவையே போலுதல், மறத்தல், மயக்கம் 

என்னும் இவையேயன்்றிச் சாக்காடு என்னும் நிலைமையை 

அடையினும் அடைவர், ஆதலால், தாயர் விரைந்து சென்று 
கதவினை அடைத்தனர். : 

அவன் நல்கான் நயவான் ஆயினும் அவனைப் பல்காம் 
காண்டலும் உள்ளத்திற்கு இனிது ஆகலின், மகளிர் திறப் 

பாராயினர். - 

குடுமி - கதவின் நிலைப்பொருத்துவாயின் மேற்பருஇ 
யில் வளைதுளையுட் பொருந்து மேலே இருக்கும் உச்சிக் 
குமிழ். மேற்பகுதியாகிய உச்சிக் குமிழ்க்குடுமி தேயும் 
எனவே, அடிப்பகுதிக் குமிழ் தேய்தல் சொல்லாமலே 

பெறப்படும். 

ஈவருவார் கொழுதர் எனத்நிறந்தும் வரரார் 

கொழுதர் எனவடைத்துந்
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இிருகுங் குடுமி விடிவளவுந் தேயுங் 
கபாடத் திறமினோ '” 

என்ற கலிங்கத்துப்பரணிப்பாடலும், உணரத்தக்கது. 

குடுமி தேய திறப்பும் அடைப்பும் நிகழ்ந்தன என்று 
அழகாகச் கூறியிருத்தல் உணர்க. "  (&p) 

வட்கார் வணக்கும் 

௧௧௮. வரைபொதகு நீண்மார்பின் வட்கார் வணக்கும் . 

நிரையோரு வேன்மாத்தைக் கோவே--நிரைவளை 

தங்கோலம் வவ்வுதல் ஆமோ அவர்தாய்மார் [யார் 

செங்கோலன்,அல்லன் என. 

(கு - 4.) * மாந்தை மன்னனிடம் ஒரு மங்கையின் தோழி சென்று, 

மன்னா / நீ திரைவளையார் தங்கோலம் வவ்வுதலாமோ? என்று கூறுதல், 

(இ-ள். பகைவரைப் பணியச் செய்யும் இயல்பினை 
யும், வரிசையாகப் போர் செய்யவல்ல வேற்படையினையும் 

உடைய, மாந்தை நகரத்திற்கு மன்னவனே / வரிசையாக 
வளையல்கள் அணிந்த பெண்டிருடைய தாய்மார், நின்னைச் : 

செங்கோல் வேந்தன் அல்லன் என்று சொல்லும்படியாக, 
அவர்தம் மகளிருடைய அழூனைக் கவர்ந்து கொள்ளுதல் 
நினக்கு அறனாகுமா £ என்கினருள். 

(வி-ம். மாந்தை மன்னன் மறுகில் உலாவருங்கால் 
அவனைக் கண்ட காரிகையார் கழிபெருங் காதல்கொண்ட 
னர்? அதனால் அவனையே நினைந்து நினைந்து நெகிழ்ந்து உண 
வும், உறக்கமும் இன் றி உருக அழகனை இழந்தனர். இவை 
யெல்லாம் மாந்தை மன்னனது பேரெழிலாலன் மோ விளைக் 
தன 7 ஆதலால் அவனே நங்கையருடைய எழில் ஈகலத்தைக் 
கவர்ந்தா னென்றும், அதனாற் செங்கோலன் அல்லன் என் 
றம் செவிலித் தாயர் பழி தூற்றலாயினர். அதனை மன்ன 

னுக்கு அறிவிக்கு முகமாகத் தோழி மாந்தைக் கோவே! 
நீ செவிலியர் செங்கோலன் அல்லன் என்று சொல்லும்படி. 
நிரைவளையார்தங் கோலம் வவ்வுதல் ஆமோ என்று கூறி 

னுள்; பகைவரை வணங்கச் செய்யும் வரைமார்பும, நிரை 
வேற்படையும் உடையனாக அவர்தம் நிலம் வவ்வும் நினது 
பேராண்மைத் தகுஇக்குக் காதலித்தார்தங் கோலம் வவ்வு
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தல் எங்ஙனம் பொருந்துவதாகும் 2 பகைவரையும் நண்பரை 
யூம ஒருபடியாக நினைப்பது குற்றந்தானே என்இன்ரறுள். 

வரைபொரு நீண்மார்பு- மலையை யொத்த பெரிய 
மாச்பு. வட்கார் - பகைவர். கோலம் - அழகு. மாந்தை - 
.சேரனுடைய காட்டிலுள்ள ஒரு ஈகரம்.  வணக்கும- வணங் 
சச் செய்யும், (௧௮) 

வாமான்றேர்--மான்றேர் 

௧௧௯. வாமான்றேர்க் கோதையை மான்றேர்மேற் கண்ட 

மாமையே யன்றோ இழப்பது--மாமையிற் (வச் 

பன்னூறு கோடி பழுதோ௭என் மேனியிற் 

பொன்னூறி யன்ன பசப்பு. . 

(கு -பூ.) பசலை பூத்த தங்கை அழகிழுந்தால் என்நிகால் £ அதி் 
பன்மடங்கு மேற்பட்டதன்0ு கோதையால் வந்த பசலை 2 என்று கூறு 

தல். : . 

“(இ.-ள். போர்க்களத்தில் தாவிப்பாயுங் குதிரை 
பூட்டப் பெற்ற தேோப்படையையுடைய கோதை என்னுஞ் 
சேரமன்னனை, உலாவருங்கால் அதற்கு ஏற்ற குதிரைகள் 
பூட்டப்பெற்ற தேரின்மேற் கண்ட நஙகையர் இழப்பது 
மாமை நிறன் ஓன்றே யன்௫ு 27 அதனாற் கேடொன்று 
மில்லை; பெறுவதுதான் இழப்பதற்கு மேலாக இருக்கின் . 
ஐதே? யான் இழந்த மாந்தளிர் போன்ற மாமை நிறத்தைக் 
காட்டிலும் என் உடல் முழுதும் பரவி யிருக்கின்ற பொன். 
னூறினாற். போன்ற பசப்பு, பல நாறுகோடிப் பங்கு பய, 
னுடையதாக இரக்கின்றதேயன்றிப் பயனற்றதாகுமோ £ 
ஒருக்காலும் ஆகாது ; ஆதலால் கெஞ்சமே / நீ வருந்தாதே £ 
என்கின்றாள். ச 

(வி-ம். சேரன்பாற் காதல் கொண்ட சேயிழைமாக் 
தளிர் போன்ற மாமை நிறத்தை இழந்தனள் ; அதுவுமன் 

றிப். பொன்னூறினாற்போன்ற பசலை நிறத்தையும் பெம் 
ருள் ; பசலை வந்த போழ்தே அழகும் அழிஈது விடுமல்லவா£ 
அவ்வாறு இருக்கவும், மாமை நிறத்திற்குத் தாழ்்$ததா 
பொன்னிறம் £. இல்லை, இல்லை; ஒருகாளு5 தாழ்ந்த 
தாகாது? அதிலிருந்து பலநூறு கோடி உயர்ந்ததாகும் 2. 

என்கிறுள்.
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இழப்பது மிகுதியும் பெறுவது குறைவாகவும் இருக்தா 
லன்றோ வருந்த வேண்டும்? ரீ மாமையை இழந்தாலும் 
அதனினும் உயர்ந்த பொன்னிறம் பெற்றனை ; ஆதலால் 
ஆறுதல் அடை) என்கின்றாள். ் 

உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் என்றபம. சேரனைக் 
காதலித்துப் பெற்ற பசலை ஆதலால், தலைவீ அதற்கு அவ் 

ama உயர்வு கொடுத்து மாமையை இழந்ததையும் 
பொருட்படுத்தாமல் விடுகின்றாள். 

வாமான் - வாவுகன்ற குகிரை, வாவுதல் - தாவுதல், 
பழுதோ - பயனீல்லையோ 7 உண்டு. 

* பழுது பயமின்றே '” என்பது தொல்காப்பிய உரி 
யியல் நூற்பா. (4௨) 

நீண்ட அருள் 

௧௨0. நீரும் திழலும்போல் நீண்ட அருளுடைய 

ஊரிரே யென்னை புயக்கொண்மின்- போரிற் 

புகலுங் களியானைப் பூழியர்கோக் கோதைக் — 

சுழலுமென் னெஞ்சங் கிடந்து, 

(கு.- 4) தலைவி ஊரினர் கேட்பச் சொல்லியது, 

. (இ.ன்.) நீரையும் நிழலையும்போல மிக்க அருளுள்ள 
ஊர்ப் பெரியோர்களே / போரிற் பெருவிருப்பம் உள்ள 
மதத்த யானப் படையினை யுடையவனும், பூமிரரட்டா 
ருக்கு மன்னனுமாகிய கோதையென்ற பெயருள்ள சேர 
அரசன். பொருட்டு என்னெஞ்சங் இடந்து கனலுகின்றது/ 
அநத வெப்பத்தை என்னால் தாங்க முடியாது; அது என் 
னைக் கொன்றுவிடும்போ லிருக்கன்றதே !/ ஐயோ/ என் 

செய்கேன் £ (ஊரிரே) என்னை ௨யக் கொண்மின் ; என் 
இன்றாள். 

(வி-ம்.) காட்சி, வேட்கை, மெலிதல், ஒருதலையுள் 
ளல், ஆக்கஞ் செப்பல், சாணுவரை யிறத்தல், கோக்குவ 

வெல்லாம் அவையே போறல், மறத்தல், மயக்கம், சாக்காடு 

என்ற இப்பத்து நிலைமையும் காதற்காட்சி யு.ற்றாரிடத்து' 
மூறையே படிப்படியாக வளரும்; இவற்றுள் காட்சி, 

வேட்கை, மெலிதல், ஒருதலையுள்ளல் ஆகிய இக்கான்கு
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நிலையையும் அடைந்த தலைவி தன் காதலனை இடைவிடாது 
நினை த்தலால் மிகவும் வெதுமபி, அழன்று கொதிக்கின்றாள் 7 
அதனைத் தாங்க முடியாமல் ஆக்கஞ் செப்பும் நிலைமைக்கு 
வந்து, ஊரினரைப் பார்த்துத் தனக்கு உறுவது உரைக்கத் 
தொடங்க, “ஊரிரே/ எனக்குச்-சாக்காட்டு நிலையும் வந்து 
வீடும்போ லிருக்கின்றது; நீரும் நிழலும்போல் நீண்ட 
அருளுள்ள' நீங்கள்தாம் என்னைக் காக்கவேண்டும் '' என் 

இன்றாள். ; 
உயக்கொண்மின் - யான் உய்யும்படியாகக் காத்துக் 

கொள்ளுங்கள். போரிற் புகலுங்களியானை -.யோரிற் பெரு 
விருப்பங்கொண்ட மதக்களிபபுள்ளயானை. அழலும் - 
கொதிப்படைூறது. (௧௯) 

வாயும் அடைக்குமோ 

௧௨௧. கடற்றுணக் கோதையைக் காண்கொடாள் வீணி 

.-லடைத்தா டனிக்கதவம் அன்னை--யடைக்குமேல் 

ஆயிழையாய்! என்னை யவன்மேலெடுத்துரைப்பார் 

வாயு மடைக்குமோ தான். 

(G6 - 4.) இற்செறிக்கப்பட்ட தலைவீ தோழியிணீடஞ் செசல்லீய.து, 

(இ-ள். ஆராய்ந்து செய்த அணிகலன் அணிந்த 
தோழியே / கடலைப்போன்ற மிகுந்த சேனைகளையுடையவ 
னும், கோதை யென்னும் பெயருடையவனுமாகிய சேரன், : 

நம் வீதி வழியாக உலாவரும்பொழுது, நம் அன்னை அவனைப் 

பார்க்கவிடாதவளாய், 'நம் தெரு வாசலில் இருஃகன்ற ஓசே 
ஒரு கதவையும் ஓட்டமாக .ஓடிப்போய் வீணாக அடைத்து 
விட்டாள்; ஏடி/ தோமி/ அன்னை இந்தக் கதவை அடைத்து 
விட்டாளென்றால், என்னை அந்தச் சேர மன்னன்பால் 
இயைபுபடுத்தி எடுத்துரைக்கும் பெண்களின் வாயும் அடை 
பட்டுவிடுமோ£? அல்லது இவளே அலர்தூற்றும் பெண் 

களின் .வாய்களையும் மூடிவீடுவாளோ ? என்ன அறியாமை?: 
என்கின்றாள். ் . 

... (வி-ம். கோதைபால் காதல் கொண்டிருந்தாள் ஒரு 
குழல்மொழமி நங்கை; அதனால்' அவளுக்கு உண்ணமுதும் 

நஞ்சாயிற்று; உறக்கம் வரவில்லை ; நினைந்து நினைந்து
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உருக நெகிழ்ந்தாள்? கைவளைகளுங் கழன்றொழிக்தன; 
இவற்றை யெல்லாம் எவ்வாறு ஊர்ப் பெண்கள அறிந்து 
கொண்டனர்; உடனே அலர்மொழியைப் பலர் மொழியத் 
தொடங்கினர்; தெருவீலே அங்கங்கே சிலரும்பலருங் கூடிக் 

கடைக்கண்ணால் அங்குமிங்கும் கோக்இக்கொண்டு மூக்கின் 
உச்சியில் சுட்டுவிரலையும் வைத்துக்கொண்டு, அம்பல் அரும் 
பச். செய்து, அலருந் தூற்றுகிறார்கள்; இச்செய்திகளெல் 
லாம் அப்பென்ணினுடைய தாயக்கும் எட்டின ;ஈஇவ்வாறு 
"இருக்கும்போது, சேர மன்னன் வீதி வழியாக உலா வருகின் 

முன் ) . தலைவிககோ ஊரார் பழிதூற்றுதலைப் பற்றியும், - 
அன்னை அலைத்தலைப்பற்றியுஞ் சிறிதுங் கவலையில்லை 
ஊரவர் கெளவை எருவாக அன்னை சொல் நீராக” ga 

ளஞ்டைய வேட்கை கோயாஇய பயிஈ௩ஞ் செழித்து வளரத் 

தொடங்கியது; அவள் வீட்டுக்குத் தெருப்பக்கத்துக் கதவு 
ஒன்மே' ஒன்றுதான் இருந்தது? அதில் பூட்டு வாய்த் து& 
யுஙகூட இல்லை) தலைவி விரைந்து செனறு கதவைத திறந்து 
கொண்டு சேரனைக் காணபபோகின்றாள் ; அப்பொழுது 

அவளுடைய தாய் ஓடோடியும் வந்து அவளைப் பிடித்து 
வீட்டுக்குள்ளே தள்ளிக் கதவையும அடைத்துத் தாழிட்டு 

விட்டாள் ; அவளுக்கோ மனக்கொதிப்புப் பொறுக்க முடிய 
வில்லை; வீடடினுள்ளே தோழி யிருந்தாள் ; அவள் பககத் 
திற்குப் போனாள் ; அவளும் இவா கோக்கு நீ கோதை 
யைப் பார்த்தனையோ என்றருள் ; உடனே, இவளும் இல்லை 

தோழீ; அன்னை ஓடிவந்து சிறிது கேரங்கூடப பாக்கக் 

கொடாமல் வீணாகக் கதவை அடைத்துக்கொண்டாள்? 
தோமி/ ஆமாம்; இந்தக் கதவை அடைத்தாளே / இந்தக் 
கதவை அடைத்துவிட்டால் என்னை அந்த மன்னனுடன் 

சேர்த்துப் பேசுன்ற பெண்களின் வாயும் அடைபட்டு 

விடுமோ? அல்லது அவர்களின் வாயை இவளே போய் 
அடைத்துவிடுவாளோ £ என்ன அறியாமை? ஊரார் வாயை 

மூட நினைக்கின்ற தன்பைபோல அவ்வளவு தாழ்ந்த செய 
லல்லவா இவ்வாறு கதவடைத்தலும் 2 என்று கொந்து 
கொக்து தலைவி நுவல்கன ருள். 

கோதை என்பது சேர மன்னனுடைய பெயர். “நிறைந் 

தவன்பழி நங்குடிக்கு இவள் என்று அன்னை காண்கொண். 

டாள் '” என்பது திருவாய் மொழி. (௧௪)
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என்கொல் 2 

௧௨௨..பூன்னாகச் சோலை புனற்றெங்கு சூழ்மாந்தை 

நன்னாக நின்றலரு நன்னுடன்--என்னாகங் 

கங்கு லொருதாட் கனவினுட் டைவத்தான் 

என்கொல் இவரறிந்த வாறு. 

(கு - பு.) தலைவி தன்னெஞ்சொடு சொல்லியது. £ 

(இ-ள்.) ரெஞ்சமே/ புன்னை மரச்சோலையும் புனல் ' 
வளமும தென்னஞ் சாலையும் மிகுதியாகச் சூழ்க இருக்கின்ற 

மாந்தை நகரத்தைத் தனக்கு உரிமையாக உடையவனும், 

நல்ல சுரபுன்னை மரங்கள் நின்று பூக்கள் மலர்ந்து கறுமணம் 
வீசுகின்ற கல்ல சேர காட்டை. யுடையவனுமாகய சேரன், 

ஒரு நாள் இரவு கனவில் வநது என்னுடைய.உடம்பைக் 

கையால் தடவினான்; இதனை, இ£$தத தோழியர்கள் அமிந்து 
கொண்ட வழி யாதோ? தெரியவில்லையே; என் செய்கோம் 

என்கினருள். 

(வி.-ம்.. மாந்தை என்னும் ககரம் மிக்க இயற்கை 
வளம் நிரம்பியது; ஊரைச் சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும்: 
புன்னை மரங்கள் வானனரவி வளர்ந்து நிற்கின் றன ; நீர்வள 

மூம் நிறைந்திருக்கின்றது? தென்னைகளும் காற்புறமுஞ் 
சூழ்ந்து அழகு செய்கின்றன; இவ்வளவு சிறந்த நகரம் 
சேரனுக்கு உரியதாக இருந்தது; இஙகே ஓரு நங்கை 
தோழியருடன் நீராடச் சென்றாள் 7 பார்த்தாள் இயற்கை 
வளத்தை; தோழியரிடங கூறுகின்றாள்; என்ன £ இவ்வளவு 

அழகான புன்னைச்சோலை, தென்னஞ்சோலை, தடாகம் முதலி 
யனவெல்லாம மனததைக் கவார்கின்மனவே? இவையாமுடை 
யன 7 என்று கேட்கின்றாள் ; தோழி சொல்கின்றாள் ; எல் 
லாம் நஞ் சேர மன்னனுக்கு உரிமையானவைகள்்தாம் 7 
இவை மட்டுமா? அவனுடைய சேர நாட்டில் சுரபுன்னை 
மலாகளும் மிகுதியாக நின்று மலர்கின்றனவாம்; எங்கே 
சென்றாலும் அவனுடைய காட்டில் அந்த மணம் நிறைந்து 
இருக்குமாம்; நான் கேள்வியுற்றேன் என்றுள் ; இவ்வா' 
றெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருககும்பொழுது, மாந்தை நகரத், 
தைப் பாரவையிட வந்த சேரன் அ௩கே உள்ள புனற் நடா 

கத்தில் நீராட வந்தான் ; தலைவி கண்டாள் ; தோழியர்கள்
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உடனே வீட்டிற்கு அழைத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் ; 
ஆனால் அவளுக்கு அந்தப் புன்னையஞ் சோலையின் அழகு, 
புனல் வளம், தென்னஞ் 'சோலையின் செழிப்பு, இவற்றுடன் 

சேர மன்னனுடைய அழகு இவற்றைப்பற்றிய நினைப்பு 
மாறவே யில்லை; அதனுடன் அவன் நாட்டில் மலர்ந்திருக் 
இன்ற சுரபுன்னையின் நினைவும் வருகின்றது :; இவற்றையே 
நினைத்துக்கொண்டு உணவும் ஒழுங்காக உண்ணாமல் உருகி 
ஞள் ; இரவுப் பொழுதில் கெடுகேரந் தூக்கமின்றி யிருந்து 
கவலும்போது சிறிது தாக்கம் வரத் தொடங்கிற்று; கனவும் 
உடன் VES ODS; அக்கனவுட் சேரனும் வநதுற்றான் ? 
வந்து மெதுவாகத் தலைவியின் உடம்பைத் தடவினான் ழ; அவ 
ளும் விழித்துப் பார்த்தாள் ; சேரனைக் காணவில்லை, ஆ 
கனவல்லவா கண்டிருக்கின்றோம் என்று ஏங்கக்கொண் 
டிருக்கன்றாள் ; 2 இவள் மெலிவு, சோர்வு, உணவு உண் 
ணாமை முதலிய செயல்களை யெல்லார் தோழியர்கள் குறிப் 

பாக உணர்ந்துகொண்டார்கள் ; அதனோடு இரவில் ஏங்கிக் 

கொண்டு இருந்ததையும் அறிந்துகொண்டரா்ர்கள் ; மறுநாள் 
அதைப்பற்றி ஓன்றுங் கேட்கவில்லை; சில நாட்கள் கழிந்த 

பின்; தோழி தலைவியைப் பார்த்து அன்றைக்கு இரவு. என்ன 
செய்தாய்? என்று கேட்டாள் ; என்றைக்கு ? எப்பொழு.து£ 
என்றெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு மறைக்கத் தொடங்கி 
னுள்; தோழியரும் நீ சொல்லாவிட்டாலென்ன எங்களுக் 
குத் தெரியாதா £? என்று சொல்லிச் சென்றனர்; பின்னர் 
தலைவி யிருந்து நினைக்கின்றாள் ; 7 ஒரு காள்தானே, கனவில் 

வந்து சேரன் என்னைத் தடவினான் ; இவர்கள் இதை எவ் 
வாறு அறிந்துகொண்டார்கள் £ என்று Shenae anne 

இருக்கின்றாள். 

தலைவியினுடைய நினைவு ஓவியமாக இப்பாடலில் 
அமைந்துள து. ் 

சுரபுன்னை நின்றலரும் காடன் புன்னாகச் சோலை சூழ்க 
திருக்கன்ற மாந்தை ஈகரத்தையுந் தனக்கு உரிமையாக 

வைத்திருத்தல் போல, சிறந்த மன்னர் குலமங்கையை 
மணந்த சேரன் என்னிடத்திலுஞ் சிறிது உரிமை காட்டிக் 
கங்குலிற் கனவில் வந்து என் ஆகத்தைத் தைவந்தான் 
என்று தலைவி கினைக்கன்றாள் ;
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புன்னாகம் - புன்னைமரம். நன்னாகம - சுரபுன்னை, 
மணத்துற் சிறந்தது. இதன் பூவை மாலையாகக் கடடியணி 

வது அரசர்கட்கு வழக்கம். மாந்தை - சேரனுக்கு உரியது. 

“ குரங்குளைப் பூரவிக் குட்டுவன் 

மாந்தை யன்னவென் ச௬லந்தந்து சென்மே'” 

என்ற அடிகளால் மாந்தை குட்டுவஞ் சேரனுக்கு உரிய 
தென்பது விளங்கும். (+) 

வருஞ் சேல்லும் பேரும் 

௧௨௩. ஆய்மணிப் பைம்பூண் அலங்கு.தார்க் ககோதையைக் 
காணிப சென்று கதவடைத்தேன்--நாணிப் 

பெருஞ்செல்வர் இல்லத்து நல்கூர்ந்தார் போல 

வருஞ்செல்லும் பேருமென் னெஞ்சு ச் 

(6-4) சேரன் உலாவரும் பொழுது பார்த்துவிட்டு: வந்த. 

தோழி நீ சேரனைப் பார்த்தாயா £? என்று தலைவியினிடங் கேட்ச ; 
அதற்குத் தலைவி சொல்லியது. - ் 

(இ-ள்.) தோழி/ மணி ஆராய்ச்சியாளராலேல 
ஆராய்ந்து பார்த்துத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மணிகள் அழுத் 
இப் பசும் பொன்னாற் செய்த ஆபரணங்களையும், அங்கு 

மிங்குமாக வசைகின் ந மாலையினையும் அணிந்துருக்கன் ற 
கோதை யென்னுஞ் சேரமன்னனைக் காணும பொருட்டுச் 
சென்று கதவுப் பக்கத்திற்குப் போன யான், பளிரென்று 

நாணமுற்றுக் கதவை யடைத்தேன் ; ஆனால் பெருஞ் செல் 
வர் வீட்டுக்குப் பொருள் கேட்க விரும்பிச் சென்ற நாண 

மூள்ள வறிஞர் எவ்வாறு போவதும் வருவதுமே தொழிலாய் 

 அலைவார்களோ அதுபோல, என் கெஞ்சும் கதவைத் இறந்து 
பார்த்துவிட வேண்டுமென்று நினைத்துக்கொண்டு அங்கே 

போவதும் நாணித் திரும்பி வருவதும், பின்னால் மறுபடியுக் 
இரும்பிப் போவதும் அதற்குப் பின்பு திரும்பி வருவதுமாக 
அலைந்துகொண்டே யிருக்கின்றது; என்இன்றாள். 

(வி-ம். கோதை யென்னும் பெயரையுடைய சேர 
மன்னன் வீதிவழியே உலாவருகின்றான் ; நன்றுக ஆராய்க 

தெடுக்கப்பட்ட மணிகள் அழுத்திய தங்கப் பூண் மார்பிற் 

கிடந்து ஒளி வீசுகின்றது ; பனம் பூ மாலையும் வேறு.சல பூ
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மாலைகளும் அணிங்கிருக்ன்றான் ; குதிரையின்மேல் இருக 

இன்ற அவன் மார்பிற் பூ மாலைகள் அங்குமிங்குமாகப் புரளு 

இன்றன? இக்தக் காட்சியைச் சிலர் போய்க் கண்டு பலரிட 

மூம் பாரிதது உரைப்பாராயினா); அவன் மாரபில் எவ்வ 

ளவு அழகான மணிப் பூண் விளங்குகின்றது ; ௮ந்த மணி 

எவ்வளவு மாளோ ஆராய்ந்து பார்த்து எடுததுச் செய்யப் 

பட்டதாம், €அதனுவலேதான் அவ்வாறு ஓளி வீசுகின்றது; 

பூமாலையும் என்றாகப் புரளும்போது எவ்வளவு அழகாக 
விளங்குண்றன ?; என்றிவவா ழெறல்லாம் பேசுகிறுர்கள்7 
இதை ஒரு ஈங்கை கேட்டு வியப்புற்றாள ; அது முதல் “* ஆய் 

மணிப் பைம்பூண் அலங்குதார்க் கோதை” என்ற உருவம் 
அவள் பனத்திலேயே நகிலைபெறுவதாயிற்று ; ஆனால் முகக் 

கணகளாலும் பார்த்துவிட வேண்டுமே, அதற்கு எப் 

பொழுது செவ்வி வாய்க்கும் என்று நினைத்துக்கொண்டே 
யிருக்கறாள்் அவ்வாறு இருக்கும்பொழுது ஒருநாள் சேரன் 
உலாவரத் தொடஙஇனான், குதிரையும் இவள் வீட்டுக்குப் 

பக்கத்திலயே வருகிறது ; இவளும் விரைந்து தெருவாசற் 

கதவுப் பக்கத்திற்கு வருன்றுள் ; அவள் கூடவே வந்த 

நாணம் பளீரென்று குறுக்கிட்டுத் தடுத்தது. பார்க்கப் 

போனவள் உடனே தெதருவாயிற் கதவை அடைத்துவீட்டு 
வீட்டிற்குள்ளேபோப் இருஃகின்றாள் ; மனம் ஊசலாடத் 

தொடங்கிற்று; பெரும் பணக்காரராக இருப்பவர் கால 

வேற்றுமையாற் பளீரென்று வறுமை யடைதலும் 
உண்டு; அவ்வாறு வறுமை யடை.ந்தவர் ஓர செல்வரிடத் 
திற் கடனாகவோ அல்லது உதவியாக?2வா பொருள் கேட்க 
வேண்டுபென்று நினைத்துப்போகத் தொடங்கினாற் சிறிது 
தொலை செல்வார்கள் ; அதற்குள் காணம் வந்து தடுத்து 
விடும்; உடனே இரும்பி வீட்டை கோக்க வருவார்கள் 7. 

வறுமை பழையபடி போ என்று காண்டிவிடும் ; பழையபடி 

போவார்கள ; அப்பொழுதும் காணம் வந்து தடுக்கும்$ 

இவ்வாறாக அவர்கள் அலைவார்கள் / அதுபோல, என் கெஞ் 
சம் ஆசை தாண்டுதலாற் கதவண்டை.ப் போவதும், காணிச் 

இரும்புவதும், பழையபடி சேபனைப் பாக்க வேண்டு 

மென்ற நினைவு தூண்டுதலால் போவதும் பின்பு வெட்க 
முற்று வருவதுமாக அலை௫ன்றது என்கின்றாள். 

பொன்னாற் செய்தமைத்தமையாற் *பைம்பூண் £ என் 
ரர்; வெவ்வேறிடத்திற் பிறந்த மணியும் பொன்னும் ஒன்று
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சேோக்து பூணாக விளங்கிய தன்மையைப்போல, வேந்தர் 

குலத்திற் .பிமந்த கோகையும், மற் 3ருரிடத்திற் பிறக்த 

யானும் ஓன்று சேர்ந்து விளக்கம அடைவோம் என்று தலைவி 

கருதுனெருள்; இவ்வாறு குறிப்புப் பொருள கொள்ளுவதற் 

குப், “பொன்னுக் துரு முத்து மன்னிய, மாமலை பயந்த 

காமரு மணியும், இடைபடச் சேயவாயினுர் தொடைபுணர்க் 

தருவிலை நன்கலம் அமைக்குங் காலை, : ஒருவழித் தோன்றி 

யாங்கென்றுஞ் சான் 3ரா, சான்மோர் பாலர்ப, சாலார் 

சாலார் பால ராகுபவே '* என்ற புறப்பாட்டுத் துணை செய் 

தல் காண்க. * பெருஞ் செல்வரில்லத்து நல்கூர்ந்தார போல, 

வருஞ் செல்லும் பேரு மென் Ger ea’ என்பது தலைவியின் 

உணர்ச்சியை நன்றாக விளக்குதல் காண்க. 

- தாணிய - பார்க்கும் பொருட்டு; இது செய்யிய என் 

னும் வாய் பாட்டு வினை யெச்சம். கல்௯ ர்ந்தாச் - வறுமை 

யடைந்தவர்: வினையாலணையும் பெயர். பெருஞ் செல்வராத 

இருந்து வறுமை யடைத்தவர் என்பது குறிப்பு. (௧௯) 

நெடங்கடை நின்றதுகோல் ? 

௧௨௪. கடும்பனித் திங்கட்டன் கைபோர்வை யாக 

நெடுங்கடை நின்றதுகொல் Cari P—Q59 65 A or 

வேல் 

ஆய்மணிப் பைம்பூண் அலங்குதார்க் சோதையைக் 

கரணிய சென்றவென் னெஞ்சு. 

(6-4) கோதையினிடம் மனத்தைத் தூதாக விடுத்த மங்கை 

அதன் நிலைமையை தினைத்துத் தோழியினிடஞ் சொல்வீயது, 

(இ-ள்) சோழி7 பகைவரிடத்தில் மிக்க இற்றங் 

கொண்டதுபோல ஒளிவிட்டு வீளங்குன்ற வேல்ப் பிடித் 

இருக்னெறவனும், மணிகள் ஆசாய்பவராலே நன்ருக 
ஆராய்ந்து பார்த்துக் தோக்செடுஃ்கப்பட்ட மணிகள் பதித்த 

பசும்பொறபூண் பூண்டிருக்கின்றவனும், அங்கு மிஙகும் 
அசை௰ன்ற பூ மாலைகள் அணிஈஇிருக்கின்றவனுமாகய 
கோகை என்னும் சேர மன்னவைப் பார்க்கம்பொருட்டு 
அவனைத் ஜறொடர்ந்து சென்ற என் மனம், இந்தக் கொடும் 

பனி பெய்கின்ற மார்கழி மாதததிலே, பனிவாடை தாங்க
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முடியாமல், வலக்கையை இடத்தோளிலும், இடக்கையை 
வலத் தோளிலுமாக வைத்துப் பொத்இக்கொண்டு அந்தக் 
கைகளே போர்வையாக உதவ நடுகடுங்கிக், கூனி, வலைக்து, 

பல்லோடுபல் பறைகொட்ட மெலிநது அந்தச் சேரனுடைய 
செவ்வியை எதிர்பார்த்துக்கொண்டு அவனுடைய நீண்ட 
வாசலிலேயே நின்றுவிட்டது கொல்லோ? என்கின்ருள். 

(வி- ம்.) சேரமன்னன் ஒருநாள் வீதிவமி உலாவரு 

Bane ; பார்க்கின்றாள் தலைவி; தேர்ந்தெடுத்த மணி 
பதித்த பொற்பூண் மார்பிலே கிடந்து கவ்விக்கொண்டு 
ஒளிவீசுகன்றது ; பூமாலைகள் அங்கு மிங்குமாக அசைகின்ற 
அழகு இவ்வளவென்று சொல்லிவிடமழுடியாது ; பகைவரைச் 
சிறுவதுபோல ஒளிர்கின்ற நீண்ட வேலும் ஓன்று வைத் 
இருக்கின்றான் 7 பாந்த்து ஏங்குகன்றாள் ; ஆ/ இகந்தப்பொற் 
பூண் களும், பூமாலைகளும் என்ன தவம் செய்தனவோ? என்று 
நினைக்கின்றாள்; அவனுடைய மார்பின் அழகு 'மாலைக 
ளுடன் கண் வழியாக நுழைர்து அவளுடைய கெஞ்சிலே 

தங்கற்று; உடனே தன் மனத்தைச் சேரனிடநர் தூதாகப் 
போக்கினாள் ; மனமும் அவனைத் தொடர்ந்து போயிற்று; 
பின்பு அவள் வீட்டிலேபோய் இருக்கின்றாள் ; காலமோ 

மார்கழி மாதம்; மிகுந்த பனி; குளிர்வாடையுந் தாங்க 
முடியவில்லை ; எலும்பைத் துளைத்து நூலைக் கோப்பது 
போல வந்து துளைக்கின்றது வாடை. நெடுநேரம்வரைப் 

பார்த்தாள் / மனந் திரும்பி வரவில்லை; தூக்கமும் வர்வில்லை; 
தோழியைக் கூவினாள் ; அவளும் வந்து என்ன செய்தி என் 
ருள்; வாடை பொறுக்க முடியவில்லை ஒரு போர்வை எடுத் 
துக்கொண்டுவா என்றாள்; அவளும் ஓரு போர்வையை 
எடுத்துக்கொண்டுவந்து கொடுத்துவிட்டுப் பக்கத்தில் இருக் 
தாள் ; போர்வையை விரித்து மூடிக் கொண்டாள் ; தோழி 
யைப் பார்த்துச் சொல்லுகின்றாள் ,/ சேரன் பின்னாலே 
போயிற்றே என்மனம்; அதற்கு ஒரு போர்வைகூடக் 
கொடுத்துவிட மறந்தவிட்டேனே ; என்ன செய்யும்? தன் 
கைகளையே போர்வையாகக் கொண்டு, உடம்பைப் 'பொத் 

திக் கொண்டு அவனிடம் பேசுஞ் செவ்வியை எதிர்பார்த்துக் 
கொண்டு கூனிக், குறுக, நடுநடுங்கிக்கொண்டு அவனுடைய 

பெரிய வாசலிலேயே மின்றுவிட்டதோ? திரும்பி வர 
வில்லையே / என்ன செய்வேன் £? என்று கூறுகின்றாள் ;
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தலைல் கண்ட காட்சி, ஏக்கம், இரக்கம், பனியின் 
கொடுமை, தான் பனியினால் துன்பம் அடைகின்றதுபோல 
மனமும் அடையும் என்று கருதும் மயக்கம் முதலிய 
உணர்ச்சிதமை. யெல்லாம் புலனாக்குகிற தன்மை இப்பாட 
வில் மன்ரு அமைந்துளது. *கடும்பனித் தங்கட்டன் கை 
போர்வையாக நெடுங்கடை நின்றது கொல் ' *என்னெஞ்சு” 
என்பதில் உருவமில்லாத மனத்துக்கு ௨ உருவங் கொடுத்து 
ஓர் அருமையான ஓவியம் வரைந்து காட்டியிருக்கின் ரூர் 
ஆரியர் 7 இஃது அருவ ஓவியம்; இதன் மாட்சி சொல்லுக் 
தகுதி உடையதன்று 7 மனத்தாலேதான் உணர வேண்டும் 7 
இஃது ஒரு தலைமை சான்ற செய்யுள். 

கடும்பனித் திங்கள் - மிக்க பணியினால் ஈடுங்கக் கூடிய 
மார்கழி மாதம். இங்கள் - மாதம். கையபோர்வையாக - 
மனம் கையையே சமோர்வையாகப் போர்த்துக்மொண்டு கிற 

கும் என்று தலைவி கிஃைக்கின்றாள் ; மனத்தினிடத்தில் அவ் 
வளவு இரக்கம் வைக்கின் மாள். 

*கையது கொண்டு மெய்யது பொத்தி £ என்ற சத்தி 
மூற்றப் புலவர் பாடலையும் உணர்க. வலக்கையை இடத் 
தோளிலும், இடக்கையை வலத் தோளிலும் வைத்துப் 

பொத்திக்கொண்டால் உடனே வாடையினால் வந்த நடுக் 
கம் ஓய்ந்துவிடும், நெடுங்கடை நின்றதுகொல் - நீண்ட 
வாயில்; அதில் பலர்வந்து காத்திருப்பார்கள் ) அவனும் 

அரசியற் செய்திகளை கோக்கிக்: கொண்டே இருப்பான் : 
செவ்வி எளிஇற் கடைக்கவா செய்யும்? செவ்வி பார்த்துக் 
கொண்டே மனம் அங்கே நின்று விட்டதோ? என்று நினைக் 

இன்றாள் : கொல் - ஐயங் குறித்தது: *: நெடுஞ் சன வேல் 
ஆய் மணிப் பைம்பூண் அலங்குதார்க் கோதை” என்பது, 
தலைவிகண்டு மனத்தில் எழுதிக்கொண்ட ஓவியத்தை அப் 
படியே காட்டுகின்றது. 

காணிய - பார்க்கும் பொருட்டு; பார்த்துக் குறைகளை 
யெல்லாம் கூறும் பொருட்டு என்க, சென்ற என்னெஞ்சு 
என் மனமே எனக்குத் துணை செய்யும் இயல்பு உடையது 
தான்; நான் போவென்று விடுததுப் போசவில்லை ; தானே 

சென்ற என் கெஞ்சு, ஐயோ/ வாடையில் .வருந்துமே 7 
என்று நினைக்கின்றாள். தான் தூதாக விடுத்ததாகச் கூரு 

18
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மல், அந்த மனத்தின் இயல்பிலேதான் ஈட்க்கும் இயல்பு 
தோன்ற சென்ற என் கெஞ்சு, என்கின்றாள். * தூதாக 
விடப்பட்டுச் சென்ற' எனினும் அமையும். ஆய்மணிப் 
பைம்பூண் :--* மணியும் பொன்னும் சேர்ந்து அழகிய அணி 
கலமானதுபோல நானுஞ் சேரனுஞ் சேர்ந்து விளங்குவோ” 
மென்பது தலைவியின் குறிப்பு. 

7 ஒண்தொடியாள் 

க௨டு. வருக குடதாடன் வஞ்சிக்கோ மானென் 

ற௬கல ரெல்லரம் அறிய--ஒரு கலாம் [னைக் 

உண்டா யிருக்கவவ் வொண்டொடியாள் மற்றவ 
கண்டா ளெொரழித்தாள் கலாம். 

(கு-பூ4 சேரன்பாற் காதனுற்ற மங்்மையின் நிலைகண்ட தோழி 
கன்னெஞ்சொடு சொல்லிக்கொண்டது. 

(இ-ள்.) கெஞ்சமே/ ஒளி பொருந்திய வளையல்களை 
யணிந்திருக்கன் முளே அவள், சேரனைக் காண்பதற்கு மூன்பு, 
“வருவானல்லவா அந்தக் குடநாட்டு மன்னன் £ என் கெஞ் 

சம் நிறையழித்த கள்வன் ;) அவன் வந்த உடனே கேட்இன் 
மேன் ; என் நலன் கவர்ந்த அவன் வருவானல்லவா £ அந்த 
வஞ்சி நாட்டு மன்னன் ; அவன் வந்தபின் என்ன செய்சன் 

றேன் பார்”! என்று இவ்வாறெல்லாம் சொன்னாளே / பக் 

கத்திலுள்ள தோழியர்களெல்லோரும் அறியும்படி இத் 
தன்மையான கலகம் அவள் கெஞ்சில் உண்டாகியிருந்ததே 7 
அங்ஙனமிருக்குங்கால் அவன் வரக் கண்டாள். உடனே 
அக்கலகமும் நீங்குதலுற்றாளே / எங்ஙனமெல்லாமோ 

கூறினவள் இங்ஙனமல்லவா அடங்கிவிட்டாள். இவ்வளவு 
விரைவிலா மனம் மாறுபடும்; என்இன்றுள். 

(வி-ம்.) சேரன்பாற் காதலுற்றிருந்தாள் ஒரு ஈங்கை; 
அதனால் மெலிவடைந்தாள்? தோழியரும் இதனை அறிந்த 
னர். அங்ஙனமிருக்கும்போது, பலவாருகப் பேசும் நிலை 

அவளுக்கு உளதாயிற்று ; *குடநாட்டு மன்னன் வருவானல் 
லவா பார்த்துக்கொள்கின்றேன் * *வஞ்சி மன்னன் வருவா 

னல்லவா£7 என்ன செய்கின்றேனென்று பார்” என்று 
பேிக்கொண்டிருக்கன்றுள் ; இவ்வாறிருக்கும்போது அந்த
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வீதி வழி அரசனும் ஏதோ ஒரு வினையின்பொருட்டு வரு 

கின்றான் ; பார்க்கின்றாள் ; : உடனே அந்தக் கலகத்தை 
விடுத்து மிக அமைதியாய் ஒன்றும் பேசாதவள்போல, 
அடங்குகின்றாள் ; இதைப் பார்த்துக்கொண்ட தோழி இவ் 
வாறு இவ்வளவு விரைவில் இவள் மனம் மாறிற்ஹறே!/ என்று 
தன்னெஞ்சொடு சொல்லிக்கொள்கிறாள். “மகளிர் மனம் 
போல மாறுபடும்'' என்பதும். ஊடற்கட் சென்றேன் 
மற்றோழி, அது மறந்து கூடற்கட் சென்ற தென்னெஞ்சு ”” 
என்பதூஉங் காண்க, 

குடநாடன் - குடகாட்டு மன்னன். வஞ்சக்கோமான்- 
வஞ்சி ஈகரத்து மன்னன். அருகலர் - பக்கத்திலுள்ள 
தோழியர், ஆயத்தார் முதலியோர் ) கலாம் - கலகம். (௧௮) 

கள்வன் 

௧௨௭. இவனென் னலங்கவர்ந்த கள்வ ணிவனெனது 

தெஞ்சம் நிறையழித்த கள்வனென்_-றஞ்சொலாய் 

செல்லு தெறியெலாஞ் சேரலர்கோக் கோதைக்குச் 

சொல்லும் பழியோ பெரிது. 

(கு - பு.) சேரன் உலாவரும் பொழுது பார்த்த தோழி அங்கே 
பிறர் | அவனைப்பற்றித் தூற்றும் பழிச்சொல்லைத் தலைவியினிடங் 

கூறுதல், 

(இ-ள். அழகான சொல்லையே பேசுந் தன்மையுடை 

யாய்/ சேரர் குலத்தில் தோன்றிய கோக்கோதையாகிய 
நம் மன்னனுக்குப் போகின்ற வழிகளிலெல்லாம், * இவன் 
தான் என்னுடைய பெண்மை கலத்தையெல்லாங் கவர்ந்து 
கொண்ட கள்வன் ' என்றும், *இதற்கு முன்பு என் மனத்தை 
எவ்வளவு எளிதில் நிறுத்கிவைததுக்கொண்டிருந்தேன் ; 
இவன்தான் அந்த ஆற்றலைக் கெடுத்துத் தன் வயப்படுத்தக் 

கொண்ட திருடன்” என்றுக் தூற்றப்படுகன்ற பழி மிகுத 
யாக இருக்கின்றது / என்கின்றாள். : 

(வி-ம்.) ஒரு ஈங்கை சோன்பாற் பெருவேட்கையுற் 
றுத் தன் மனத்தைப் பறிகொடுத்தனள்! ஆனாலும் அவனைப் 

பற்றிப் பழி தூற்றாமல் அழகான மூறையிலேயே பேசிக் 
கொண்டிருக்கின் றாள்; எங்ஙனமேனும் ஈமக்கு அவன் உறவு
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கிடைக்கும் என்ற துணிவினாலேயே அங்நனமிருககன்றாள் ; 

ஆனால் மற்ற இடங்களிலுள்ள பெண்கள், மனம், நிறை 
இவற்றைக் கெடுத்துத் தொலைத்ததுமல்லாமல் அவனைப் 

பற்றிப் பழிதாற்றிக் கொண்டிருக்கின் றனர். இந்தத் தலைவியி 
னுடைய உயிர்த்தோழி அங்கங்கே சென்றிருக்தவள் அவ் 
வாறு பழிதூற்றுவதை எல்லாங் கேள்வியுற்று வக்து தலைவி 

யைப் பார்த்து, அஞ்சொலாய்/! என்று விளித்து, உன்னைப் 

போல அழண்கப் பேச யாருக்காவது முடியுமா £ என்று 

“டுசால்லிப் பின்னர், அங்கங்கே நம் மன்னன் போ௫டன்ற 

இடத்திலெல்லாம் பெரும் பழியையே தாற்கி/ கொண்டிருக் 
கின்றார்கள் ; நாம் என்ன செய்வோம்? எச மனறுள் ) மன் 

னன் வந்தால் வாழ்த்துவார்களா£? அதனை விடுத்துப் பழி 

தூற்றுகின்றார்களே / இஃது என்ன செயல்? என்று கருது 

கின்றாள். . மன்னன் “இவ்வாறு பெரும்பழி .தூற்றப்படுக&ன் 
ருனே யென்று வருந்துகன்றாள். ் 

நிறை - மனத்தை நிறுத்திவைக்கும் ஆற்றல். அஞ் 

சொலாய் - அழகான சொற்கள் பேசுக் தகையுடையவளே, 
நெறி - வமி. பழி - பழிச்சொல். (௧௯) 

நீராட்டி நீங்கென்றால் நீங்குமோ 

௧௨௭. காராட் டுதிரந்தூஉ யன்னை களனிழைத்து 

நீராட்டி நீங்கென்றருல் நீங்குமோ--போராட்டு 

். வென்று களங்கொண்ட வெஞ்சினவேற் கோதைகீ 

னெஞ்சங் களங் கொண்டதோய். . [கென் , 

(கு -பூ,). வெறியாட்டு நிகழ்த்துகின்ற தாயின் செயல் கண்டு 

கவலையுற்ற தலைவி தோழியினிடஞ் சொல்லியது. 

(இ-ள். தோழி! பகைவருடன் செய்த போராட் 
டத்தில் அவர்க& வென்று பேராக்களத்திலுள்ள செல்வத் 

தைத் தனதாக்கக்கொண்ட கொடுஞ் சீற்றமுள்ள வேற் 

படையையுடைய கோதை யென்னும் மன்னன் பொருட்டு, 
என் கெஞ்சினை நிலைக்களமாகக் கொண்டு நிற்கின்ற காம 

நோய், நீங்கவேண்டுமானால் அவனாலே நீங்குமேயன்றி ஈம் 
அன்னை வெறிக்களம் அமைத்துக் கரிய ஆட்டின் இரத்தத் 
தைத் தூவி (பெற்பொரி முதலியன வெல்லாஞ் சிதறி)
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அன்னை நீராட்டி 'மீங்கு” என்று சொன்னால் நீங்கவிடுமோ 7 
அன்கின்றாள். 

(வி-ம். ஒரு ஈங்கை சேரனுடைய ஆண்மைச் செயல் 
- களை யெல்லாங் கேள்வியுற்றுப் பின், அவனையும் பார்க்கின் 
ருள்; அவள் நெஞ்சில் காதல் கோய் நிலைக்களமாக நின்று 
-கொண்டே யிருக்கின்றது; அதனை யுணராத அவளுடைய 
தாய் முதுவாய்ப் பெண்டிர் சிலர் கூறியபடி பேய்தான் 
பிடித்துவிட்டதென்று EGG, உடனே முருக பூசை செய் 
கன்றவனை அழைத்துக்கொண்டு வத்து வெறியாடத் 
தொடங்கினாள்; ஒரு மரத்தின் அடியில் நன்றாக இடம் 
அமைத்து, உருவம் வைத்துப் பூமாலையுஞ் சூட்டிப் பனி 
கொடுத்துச், செந்தினையுங் கரிய ஆட்டின் o Dye grad 
ஆடல் பாடல்களெல்லாம் ஊர் முழுதங் கேட்கும்படி செய் 
வித்துத் தலைவியை நீராட்டி, ஏ கோயே / நீங்திவிடு என்று 
சொன்னாள்; ஆனால் அது நீங்கியபாடில்லை. இவற்றையெல் 
லாம் பார்த்துக்கொண்டிருக்த தலைவிக்குக் கவலை வளர்ந்தது? 
நம்முடைய நிலையை அறியாமல் நம் தாய் ௩ம்மைப் பேயாக்கி 
விட்டாளே என்று ஏங்கக்கொண்டிருக்கின்றாுள் : அப் 
பொழுது அவளுடைய ஆருயிர்த்தோழி அவளை அணுகி ஏன் 
இவ்வாறு இருக்கின்றாய்? என்று கேட்ப உடனே சொல் 
அஇன்ருள் ; * போராட்டு. வென்று களங்கொண்ட வெஞ்சின 
வேற் கோதைக்கு என், நெஞ்சங் களங்கொண்ட கோயை” 
அன்னை, காராட்டு உதிரந்தூஉய்க களணனிழைத்து. நீராட்டி 
நீங்கென் மால் நீங்குமேர £'' என்று தன் கருத்தை வெளியிடு 
கின்றாள். 

வென்று களங்கொண்ட கோதைக்கு என் நெஞ்சங் 
களங்கொண்ட நோய்க்கு அன்னை களனிழைத்து நீங்கென் 
Geo நீங்குமா £7 என்ற முறை நயம்பட அமைந்து இலங்கு 
கின்றது; பகைவரது களங்கவர்ந்த மன்னன் அன்புற்ற என் 
னெஞ்சக் களத்தினையுங் கவர்ர்தானிது என்னே ! என்று 
கருதுகிறாள். — 

 படியோர்த் தேய்த்த பல்புகழ்த் தடக்கை 

நெடுவேட் பேணத் தணிகுவ ஸிவளொன 
முதுவாய்ப் பெண்டிரதுவரய்க் கூறக் 

களதன் கிழைத்துக் கண்ணி சூட்டி
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வளதகர் சிலம்பப் பாடிப் பலி கொடுத்து 

உருவச் செற்தினை குருதியொடு தூஉய் 

மூருகாற்றுப் படுத்த உருகெழு தடு.நான் ' 

என்ற அககானூற்றுப் பாடல் அடிகளால் வெறியாட்டின் 

முறைமை உணரப்படும். (௨0) 

மல்லல் நீர் மாந்தையார் 

கஉ௮. மல்லனீர் மாந்தையார் மாக்கடுங்கோக் காயினுஞ். 

சொல்லவே வேண்டும் நமகுறை--நல்ல 

Dose கிடந்த திருநுதலா யஃதரல் 

உகைங் கிடந்த இயல்பு. 

(கு - 4.) மன்னன் மாக்கடுங்கோவினீடங் காதல்கொண்ட மங்கை: 

தோழியினிடம் கூறுந் தூதுரை ; 

(இ-ள்.) தோழி/ நீர்வளன் நிறைந்த மாந்தைநகர் 
மன்னனாகிய மாக்கடுங்கோவுக்கு, அவன்தானே அறியும் 
இயல்பினனாக இருந்தாலும் ஈங்குறையை காம் சொல்லவே 
வேண்டும்? கல்ல திலகம் பொருச்திய திருநுதலையுடைய 
தோழியே/ உயர்ந்தோறிடத்திற் பொருக்தியிருக்கன் ஐ. 
இயல்பு அவ்வாறு இருக்கின்றது. என்இன்றாள். 

மாந்தை ஈகரத்திலுள்ள ஒரு மங்கை நீராடச் செல்கன் 
Ga; .தோழியும் துணையாகப் போ௫ூன்றாள் ; வளம் 
நிறைந்த தடாகத்தைக் கண்ணுறுகின்றாள். துதைந்து 
துதைந்து நீராடுகின்றாள் ; நிமிர்ந்து பார்க்னெருள் ; கரை 
வழியாக மன்னன் செல்இன்றான் ; பார்த்து, அவனுடைய 
பொது நோக்கத்தையும் சிறப்பு நோக்கமாக நினைக்கின் 
மூள் ; ஆம்) மன்னன் நம்மை மணப்பான் ; என்று பகற்: 
கனவு காண்கின்றாள் ; பின்பு தோழியும் அவளும் நீராடி 
விட்டு வீட்டுக்கு வந்தனர் ; கூந்தலை உலர்த்தித் திலகம் 
வைத்துக்கொண்டு இருக்கின்றனர்; தலைவிக்கு நினைவெல்' 
லாம் மன்னனிடத்தி லிருக்கன்றது; தோழியினிடத்திற் 
சொல்லவேண்டுமென்று நினைக்கின்றாள்; ஆனால் நாணந் 
தடுக்கின்றது; ஒருவகையாகத் தொடங்குஇன்றுள்) தோழி£ 
ஈம்முடைய மாந்தை காடு மிக்க நீர்வளமுடையதாக இருக் 
கீன்றதல்லவா? என்று கூற அவள், ஆமாம்) மிகவும் நல்ல:
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நாடுதான் ; மரூந்தையில் வாழ்பவ ரெல்லோரும் நல்ல வாழ் 

வினர்தாம் என்இன்றாள் : பின்பு தலைவி, எல்லாம் மன்ன 

னுடைய இழப்பினாலேதான் ௩ன்மை பெறுஇன்றார்கள் 7 

நாம் நீராடும்போது கரை வழி சென்றானல்லவா மன்னன் 7 

அவன் எல்லோருடைய எண்ணத்தையுக் தானே அறிந்து 

கொள்வானாம்; ஆனாலும் என்கிரறுள் : உடனே நாணம் 

வந்து சொற்களை வேறு வழியாகத் திருப்புகின் றது ; பின்பு 

தோழியைப் பார்த்து, தோழி ௩ல்ல திலகம் வைத்திருக் 

இன்றாயே! உன்னுடைய திருநுதல் இன்று நன்றாக இருக் 

இன்றது7 என்கின்றாள் 7 உடனே தோழி, கேட்கின்றாள் 7: 

“மன்னன் தானே அறிந்து கொள்வான் 2 ஆனாலும் *' என்று 

நிறுத்திவிட்டாயே; என்ன செய்தி 2? என்கின்றாள் ; தலைவி, 

ஆனாலும் ஈம்முடைய குறைகளை காம் சொல்லத்தான் 

வேண்டும்; உயர்ந்தோர்களிடத்திற் பயன் பெறவேண்டு 

மானால் காம் சொல்லியே ஆகவேண்டும்; அவரிடத்துற் . 

பொருந்தியிருக்கன்ற இயல்பே அவ்வாறு இருக்கின்றது? 

ஆதலால் நங்குறையைச் (காதல் கோயாகிய குறையைச்) 

சொல்லிவிடவேண்டியதுதான் £”; என்கின்றாள். 

மல்லல் - வளம். திலகம் - கெற்றிப் பொட்டு. நுதல் - 

கெற்றி. ஆல் - அசை. மாந்தை - சேரகாட்டிலுள்ள சிறந்த 

நகரம். . (௨௧) 

ஒன்றின் ஒவ்வாரே 

௧௨௯. *ஏற்றுரர்தி யானும் இகல்வெம்போர் வானவனும் 

ஆற்றலும் ஆன்வினையும் ஒத்தொன்றின் ஒவ்வாரே 

கூற்றக் கணிச்சியோன் கண்மூன் றிரண்டேயாம் 

ஆற்றல்சால் வானவன் கண். 

(கு - பூ.) சேரன் ஆற்றலிலும் ஆள்வினையிலுஞ் சிவபெருமானை 

ஒத்திருப்பினும் ஒர வகையில் வேறுபாடு உடையன் காண் என்று: 

தலைவி தோழியிணிடங் கூறுதல், 

(இ-ள். தோழி/ காளையூர்தியானாகிய சிவபெருமா 

னும், பகையைத் தொலைக்குங் கொடிய போர்த் தொழிலில் 
வல்ல சேரனும் வலிமையினாலும், ஆள்கின்ற செயலாலும் 
  

*மு - தொ - என்று கருதத்தக்கது.
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ஒத்த நிலைமையுடையரா யிருப்பினும் வேறு ஒன்றின் ஓவ் 
வார்காண், கூற்றுவனைப்போல மாற்ருர் உயிரைச் தொல்க் 

கும் pele ape சிவபெருமானுக்குக் கண்கள் ஞீன்று 

உள 7 ஆனால் ஈம்முடைய ஆற்றல் சான்ற Ces usages 

"குக் கண்கள் இரண்டே யாகும்; என்இன்ரறுள். 

(வி-ம். முற்றுஞ் சிவனைப் போல என்று கூறி 
விடாதே இரண்டு கண்கள் உடையனாக இருந்தும் நம் மன் 
னன் முக்கட் சிவபெருமானைப்போல ஆற்றலிலும் ஆள் 

வினையிலும் சிறந்தவனாக இருத்தல் றெப்புச்சானே ? என் 
கின்றாள். 

வானவனைக் கண்ட மங்கை அவனை ப்பற்றிப் புகழத் 
தொடங்க, அப்பொழுது தோழி அவளை கோக் நம் மன் 

ன்ன் ஆற்றலிலும் “ஆள்வினையிலுஞ் சிவபெருமானை ஓத் 
திருக்கின் ரன் என்று கூற அதைக்கேட்ட தலைவி ஆனால் 
வேறுபாடும் உண்டு; இறைவனுக்குக் கண் மூன்று; இவ 

னுக்குக் கண் இரண்டு; இந்த வேற்றுமையால் உண்டாகுஞ் 
சிறப்பினையும் தெரிந்துகொள் என்கின்றாள். 

ஏற்றூர்தியான் - காளை ஊர்தியுடைய சிவபெருமான். 
வானவன் - சேரன். ஆற்றல் - வலிமை. ஆள்வினை - ஆள் 
கின்ற செயல். கூற்றக் கணிச்சியோன் - காலனைப் போலக் 
கொலை செய்யும் மழுப்படையுடைய சிவபெருமான். (௨௨) 

பிறையில்லை--முகம் ஒன்றே 

௧௩௦0. இந்திரன் என்னின் இரண்டேகண் ஏறூர்ந்த 

அதந்தரத்தான் என்னிழ் பிறையில்லை--அந்தரத்துக் 
கோழியான் என்னின் முகன்ஒன்றே கோதையை 

கோழியான் ஏன்றுணரற் பாற்று. 

(G- 4.) சேரன் உலாவருங்கால் । முதற்காட்சி சண்ட தங்கை 
“யாவன் கொல்லோ இவன் ' என்று மருட்கையுற்றுப் பின்பு தெளித் 

தமை கூறல். 

(இ-ள். நெஞ்சமே! இங்கே உலாவருகின்ற இவன் 
யாரா யிருக்கலாம் £? இந்திரத் இருவிற்கு மேம்பட்ட திருவும் 
உருவும் உடையனாகத் திகழ்கின்றானே ; இந்திரன் எனின்
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கண்கள் ஆயிரம் இருக்கவேண்டுமே; இரண்டு கண்கள் 

தானே இருக்கின் றன ; சிவபெருமானெனின் முடியிற் பிறை 
நிலவினை அணிந்திருப்பானே 7 அதுவும் இல்லையே; பின்னை 

செவ்வேட் பெருமான் எனின் அவற்கு உரிய ஆறுமுகங்கள் 

. இல்லையே; ஆம்? இவன் ஈம் மன்னனாகிய கோதைதான் ; 
இவனை ஆணை செலுத்தும் ஆழியான் என்று உணர்தல்தான் 

முூழைமையுடையதாக இருக்கின்றது ; என்று கருதுகின் ரூள். 

(வி-ம். சேரன் உலாவருகின்றான் ; பார்க்கின்றாள் 
நங்கை) இவ்வளவு சிறப்புடனே வருகின்ருனே ; இந்திரன் 
தானோ? என்று நினைத்தாள் / ஆனால் ௮வணுக்கு ஆயிரங் 

கண்கள் உள என்பார்களே. இவனுக்கு இரண்டு கண்கள் 
தானே இருக்கின்றன7; ஆதலால் இந்திரனல்லன் என்று 
நினைக்கின்றாள்;? சிவபெருமானாக இருக்கலாமோ என்று 

நினைக்கின்றாள்; ஆனால் முடியிற பிறையில்லையே? முருக 
னெனில் மூகம் ஒன்றுதானே யிருக்கின்றது; ஆதலால் மன் 

னன்தான் என்று தெளிகன்றாள் ; இந்திரச் செல்வமும், 
இறைவனைப் போன்ற வலிமையும், முருகனப் போன்ற 
அழகும் உடையான் மன்னன் என்பதை இவ்வாறு அழகாகக் 

கூறுகின்றார். 

தலைகாளைக் காட்சியின் மருட்கையும் தெளிவும் பாட 

வில் அமைந்திருக்கின்றன. 

ஏறு ஊர்ந்த அந்தரத்தான் - காளையை ஊர்தியாகக் 
கொண்டு ஊர்ந்த சிவபெருமான். * அந்தரத்தான் ? என்ரமுர். 
ஐம்பெரும்பூதங்களையும் தன்னகத்தே அடக்கிக்கொண்டிருக் 

aap ஆகாயவடிவினன் இறைவன் என்பதை விளக்குதற் 
பொருட்டு. 

* நிலவுக் கதிச் முடித்த நீனிருஞ் சென்னி 
உலகு பொதி உருவத் தொருவன் ”* 

(Fou) என்பது காண்க. 

அந்தரத்துக் கோழியான் - விண்ணிலுயர்ந்து விளங்குங் 

கோழிக் கொடியுடைய முருகக்கடவுள், ஆறியான் - ஆணை 

அடைய மன்னன். கோதை - சேரனுக்கு ஒரு பெயர். (௨௩)
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பாட்டு முதற்குறிப்பு அகராதி 
வாட்டு 

அடிகோக்கின் ஆழ் 
அடுமதில் பாய 

அத்தணர் ஆ 

அயிற்கதவம் பாய்க் 
அருமணியைந்தலை 

அரும்பவிழ்தார் 

அலங்கு தார்ச் 
அள்ளற் பழனத் 

அறிவாரார் யாமொ 
அிறைபறையானை 
அன்னையுங் கோல் 

ஆடுகோ சூடுகோ 

ஆய்மணிப் 
இந்திரன் என் 

Hud Gear Per 
இரியல் மகளி 
.'இவனென்னலங் 

உகுவாய் நிலத்த 
உடைதலையும் 
உருவத்தார்த் 

உழுத உழுத்தஞ் 
ஊடலெனவொன் 
எலாஅமடப் 

- என்னை உரையல் 

என்னெஞ்சு நாணு 
Ghar Paw 
ஏற்பக் குந் 

ஏற்றூர்தி 
ஏனையபெண்டி 

ஓராற்றான் என்கண் 
கச்சி யொருகால் 

பக்கம் 

164 

25 

127 
115 

10 
169 

148 

170 

39 
139 
141 

90 
189 
200 

80 
199 

195 

65 
120 
23 

99 

150 
88 

48 
135 
125 
45 

199 
98 
63 

117 

பாட்டு 

கடற்ருளைக் 
சுடும்பனித் '-” 
கண்ணார் கதவந் 
கண்டனவுண்சுண் 

கரிபரந்தெங் 5 

Sa gute sre 

களியானை த்தென் 
களியான்த்தென் 
களிகள் களிகட்? 

கனவினுள்காண் 

கனவை நனவென் 
கன்றும் வய 

காப் .டங்கென் 
காராட்டுதி 
கார் நறு நீலங் 

காவல் 2 pat 

கானிமிர்த்தால் 

குடத்து விளக்கே 
குதலைப் பருவத்தே 

குருந்தம் HAs 
கூடற் பெருமா 

கூந்தன்மா கொன்று 
கையதவன் 

கொடித்தலைத் 
கொடிபாடித் தேர் 

கொடிமதில் பாய்க் 

கோட்டெங்கு சூழ் 
சாலியரி சூட்டால் 
சுடரிலைவேற் 

சுற்றுவிற் காம 

செங்கணெடியான் 

பக்கம் 

188 
191 

11 
184 
177 
166 

36 

172 
136 
59° 

198 
85 

196 
87 

106 
113 
91 

, 146 

104 
46 

41 
33 
51 

116 
55 

111 
132 
165
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பாட்டு பக்கம் 

செங்கான்மட 143 

செய்யார் எனினுந் 84 
செருவெங்கதிற் 18 
செருமானவேற் 126 
சென்றது கொல் தேர் 101 
சேர்ந்த புறவின் 199 
தலையவிமும் யூங் 61 

தாயர் அடைப்ப 180 

தானேற் றனிக் 95 
தானைகொண்டோடு 187 

திறந்திடுமின் திய 130 

துடியடித் தோற் 86 
தெண்ணீர் நறுமலர் 138 
தொழில் தேற்றுப் 94 
தோற்றமலைகட 24 

ஈர்தினிளஞ்சி 19 
நறவேந்து கோதை. 98 

நாணாக்கால்பெண்: $2 
நாணொருபால் 158 
நாம நெடுவேல் 160 
நிறைமதிபோல் 16 
நிறைகதிர்வேல் 20 

நின்றீமின் மன்னீர் 109 

நீணிலத்தார் 131 
நீரும் நிழலும் 184 

நேமி நிமிர்தோள் 15 

பல்யானை மன்னர் 174 
பறை நிறை 91 
பாற்றின மார்ப்பப் ' 118 
பனைமைாடக்கூடல் 96 
பார்படுப செம்பொன் 9 
பிணிகிடந்தார்க்குப் 75 
புகுவார்க் இடங் 71 
புல்லாதார் வல்லே 70 

முத்தொள்ளாயிரம் 

பக்கம் பாட்டு ் 

புலவிபுறக் கொடுப் 149 
“yore காடார் கோமா 1 
புன்னாகச் 187 
பேயோ பெருந்தண் 158 
பொன்னி வள 123 

பொன்னார மார்பிற் 168. 
போரகத்துப் பாயுமா 89- 

போர் வேவின் 194 
மடங்கா மயி லூர்தி 8 
மண்படு தோட்டுள்ளி 112 

மந்தரங் காம்பா 108 

மரகதப்பூண் 176 
மருப்பூசியாக 22. 

மல்லனீர் 198 
மன்னுயிர் காவல் 94- 
மன்னிய நாண்மீன் 1 

மாணார்க் கடந்த 77 
மாரலைவிலை பகர் 108 

மாறடுபோர் மன்னர் 68: 
முடித்தல வெள் 150: 
மைந்தரோடுூடி 14 

யானூடத் தானுணர் 81 
வரக்கண்டு காணாதே 156.” 

வருக குடகாடன் 194 
aes Ou 182 

வழுவிலெம் வீதி 99 
வளையவாய் நீண்ட 50 
வாகை வனமாலை 30: 
வாமான்றேர் 183 
வாருயர் பெண்ணை 48 
வானிற்கு வையக 167 
வீறுசால் மன்னர் 175 
வெருவரு வெஞ் 27 
Gas pms 179:
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