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பதிப்புரை 

சங்கப் புலவருள் ஒருவர் இளநாகறர். தண்டமிஜ் 
மலிர். த செக்தகமிழ்மதுரைக்கண்ணே தோன்றிய செக் 

தமிழ்ப் புலமை மிக்கவர் இவர். இலக்கிய இலக்கணப் 

களிலும் aud gers eraser. , 

நாகன் என்ற பெயர்கொண்ட புலவர்கள் பலர் ௮௩. 

நாளில் தமிழகதேத இருந்துருக்கின்றனர். இளகாகன் 

என்ற பெயருடனும் வேறு சில புலவர்களும் இருக் 
தனர். அதனால், இவர் மருகன் இளநாகனார் என்று 

அழைக்கப்படுவாராயினர். 

அன்றியும், நாகர் என்பார் அக்காகாய தமிழருள் 
ஒரு பகுதியினராக விளங்கியவர் என்று, ஆராய்சி 

வல்லுநர்கள். கூறுகின்றனர். அதுகொண்டு இவரும் 

நாகர் மரபின்கண் வக்க ஒருவரே என உரைப்பாரும் 

உளர். பழந்தமிழ் நிலமாக விளங்கிய ஈழகாட்டின்கண் 

காகர்கள் என்பார் சிறக்க வாழ்வுடையாராக அரசியற்தி! 
வக்களைர் என்றும், உழவும் கொழிலும் வாணிபமும் 

அவர்காளிற் இறந்திருந்தன என்றும் யாழ்ப்பாண 

வரலாறுகள் கூறுகின்றன். 

இனி, இவர் பெயருள் . மருகன் என்பது இவர் 
பண்கள் பெயரைக் குறிப்பதென்றுஞ் சில.கூறுவர்.. 

அன்று/ மருதம் பர்டிய புலவராதலின் சிறப்புடைய அக் 

நூலின் பெயர் இவர்க்கு அடைமொழியாயிற்று என்பார். 

வேறு இலர். இவர். வரலாறுபற்றிய செய் இகள் எங்ஙன: 

மிருப்பினும் செந்தமிழ்வல்ல நாவலருள் ஒருவர் Qar 

என்பதும்), மதுரை நகரின்கண்ணே வாழ்ந்து தகமிழ்கலம் 

பேணியவர்* என்பதும் உண்மையாகும், 

- இனி, இறையனார் களவியல் - உரையின் முதற் 

சூத்தா உரையிலிருந்து, அக்களவியலுக்கு உரை ages
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தாருள் இவரும் ஒருவர் என்பது பெறப்படுகின்றது. 

கக€ரனார். உரைஈயம் சிறந்து விளங்கனமையாலோ, 

அன்றி வேறு எக்காரணத்காலோ, இவர் வகுத்த உரை 
இன்று நமக்குக் கடையா தாயிற்று. ° 

மரு தக்கலி இவரால் பாடப் பெற்றதாகும். இவர் 

பாடியுள்ள பல பாடல்கள் எட்டுத்தொகை நாற்களுள் 
காணப்படுகின்றன. அவை, நற்நிணேயுள் 72 செய்யுட் 

களும், குறுந்கொகையுள் உ-ம், புறநானூற்றில் 3-ம், 

அகநானூற்றில் 2-ம் ஆகும். இவர் பாடல்களிலிருந்து 
இவர் அகத்திணை புறத் திணைக் கருத்துக்களை அழகுறப் 
புனைந்து பாடும் பேராற்றல் மிக்கவர் என்பது தெதரி 
கின்றது. 

சிருர்களுக்குப் பழைய நாளில் ஐம்படைத்தாலி 

வணியும் வழக்கம் உளதாயிருந்கது என, இவர் கூறி 

யுள்ள பாடல்கள் சான்று பகர்கின்றன. மேலும் அக் 

காள் மதுரைக்கண் உள்ளிவிழா என ஒரு விழா ஈடை 
'பெற்றதென்றும், அவ்விழாவின்கண் கொங்கர் இடுப் 
பில் மணிகள் கட்டிக்கொண்டு கெருவினில் ஆடுவது 
வழக்கம் என்றும் இவர் கூறியுள்ளார். மதுரைத் 
(தருக்கள் தூய்மையாயிருந்தனவாம். அக்காளில் 
காடோறும் அலகு கைக்கொண்டு தூற்றிக் தெருக்கள் 
அப்புரவு செய்யப்படுமாம். இக் தகையவாக அந்காள் 
ாகரிகச.செவ்வியுணர வுதவும் பல செய்இகளும் இவர் 
பாடல்களுள் மிளிர்இன்றன. 

இவராற் பாடப்பெற்ற அரசர்கள் பாண்டியன் 
BLEW SHS துஞ்சிய மாறன் வழுஇ, பாண்டியன் 
இலவக்்இகைப் பள்ளித் துஞ்சிய நன்மாறன், நாஞ்சில் 
வன ஜே வன் மூகலானோர். இ.கனால் இவர்கள் கால ச. இலே 
வாழ்ந்தவர் ம்ருகனிளகாகனார் எனபதும் இவர்க [ஈல் 

-ஓ.அரிக்கப் பெற்றவர் இவர் என்பதும் வெளியாகின் மது:



கெய்தற்கலி பாடிய புலவர் நல்லந்துவனாரைப்பற்.றி. 
இவர் குறிப்பிடும்போது * கண்பரங்குன்ற,த் தந் துவன் 

பாடிய' என்று கூறிச் கிெறப்பிக்கின்றார். இ.கனால், 

புலமைக் காய்ச்சல் இவரிடம் இல்லை என்றும் பெறப் 
படுகின்றது. 

இ.ு,ககைய செக்காப் புலவர் இக் தமிழ் நலன் சொற் 

றொறும் இகழ,த் தந்துள்ள நற்றமிழ் நூல் மருகக்கலி 
யாகும். 

இம் மருதச்கலியின் இன்சுவையை அனைவரும் 
எளிதில் உணர்ந்து பயன்பெற வேண்டுமென விரும்பி 

னோம். 

நச்சினார்க்கினியரின் நயமிகு உரை சிறப்புடையது 

எனினும், செக்தமிழ் வல்ல புலவர்களே கற்றின்புஅும் 
செழுமையும் இட்பமும் நிறைந்தது. எனவே, தமிழகத். 

துப் பிறரும் இதன் இனிய சுவையினை மாந்தி இன்புறத் 

தக்கதோர் எளிய விளக்கம் ஒன்று வகுத்தல் இன்றி 
யமையா தாயிற்று. 

இதன் விற்பனைப் பொறுப்பை, மேற்கொண்டுள்ள 

பாரி நிலையத்தார்க்கும், ஈன்கு அச்சியற்றிய மன்றம் * 
அச்சகத் தார்க்கும் எம் கன்றி உரியது. 

செந்.தமிழ்நூல் பல ஆக்கிய புலவர் கா. கோவிந்தன் 
அவர்கள் தம் நுண்மாண் நுழைபுலச் செவ்வியால் 

இ.கனை நன்கு அமைத்துள்ளார்கள். பாடலின் கருத் 

துக்கலை அனைவருக்கும் புரியுமாறு எளிமையும் இனி 
மையும் செந்தமிழ்ச் சொற்களில் இழைத்துப் பழைய 
நூலின் கயம் ஏதும் குறையாமல் விளக்கித் தந்துள் 
சானர். அவர்க்கு எம் நன்றி) தமிழகம் எற்றுப் பயன் 
எய்துமாக, 

பதுப்பா௫ுரியன்; 

தேனருவிப் பதிப்பகம்:



மருதம் .. விளக்கம் 

அகப்பொருள் துறையில் மரு கத,இணைக்கு உரியது: 

என ஆண்டின் அ௮றுவகைப் பருவங்ககாயுமே ஆன் 

அருர் கூறுவர், எனினும், அவற்றுள்ளும் கரர்காலமும், 

இளவேனில் முதுவேனிற் காலங்களும். சிறப்புடையன 

வாகக் கொள்ளப்படும். இப் பருவ காலங்களில் அவர் 

களின் இன்ப,தஇற்கு உரிய சிறுபொழுதுகள் வைகறை 

வும் காலை கேரமும் ஆகும். 

பிற இனங்களுள் வாழ்ந் தவர்போலவே 0@ 56 Be 

வாழ்ந்த மக்களும தெய்வங்களை வழிபட்டு வந்தனர். 

பயிர்கள் விக த்தற்கு மழை உதவியாதலின் மழைக்கு . 

தெய்வமான இந்தானை அவர்கள் போற்றினர்; விழாக் 

கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். மருதகிலத்தில் உயாகுடிப் 

பிறக்கு தலைமகன் ம$ூழ்கன், ஊரன் என்றழைக்கப் 

பட்டான்; உயர் குடியினரசான தலைமகளிச் By sD, 

மனைவி, என்றழைக்கப்பட்டனர். 

இவரன்றி மக்கள்: பல்லோரும் மரு, தகில த் தன்கண் 
வாழ்ந்தனர். அவர்களில் களமர், உழவர், கடையர் என 

ஆண்கனையும் உழத்தியர், கடைசியர் எனப் பெண் 
கலயும் உறுவது பழக்,கமிழ் மரபு. ன 

_. கீர்வளம் மிகுக்கது மரு, ககிலம்; ஆதலால், நீர்க் 
கோழியும் தாராவும் மருகுத்துப் புட்கள் சென்று குறிக 
கப்பெறும். எருமையும், நீர்பாயும் இக்கிலத்.இற் குரிய 
விலங்குகள். 

மருகுகில த்து மக்கள் வீடுகள் கட்டிச் செம்மையான 
ஊர்களில் ஒழுங்குடன் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் கூடடி. 
வாழ்க் த ஊர்கட்குப் பேரூர், மூதூர் எனும் பெயர்கள் 
வழங்கெ. 6 

'மரு.த.த.இனி நீர்வள த்.இற்குப் பெருங்காரணமாக 
விளங்குவது: அதன்கண் “செல்லும் ஆ தலேயாகும்.
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ஆற்றுநீர் கட்டுப்பாடின்றிச் செல்லின் மழைக்கால த்.இல்- 
பெருவாரியாக பாய்ந்தோடிச் சென்று கடலுள் கலந்து 

விடும். வீணாகும் தண்ணிர் ஏரி குளம் அ௮ணைகளில்- 

ேேதக்கப்பட்டு பயன் அளிக்கச் செய்யப்படுகிறது. ஆற்று: 
கீரன்றியும், மனைக்கணெறும் பொய்கையும் மருதுத்இற்கு. 

நீர்வளம் தருவதாகும். ் 

மருகுத்திற்குரிய தாமரைப்பூவும், கழுகீரும், இவை- 

யூம் நீர்ப்பூக்களே ; மருதம், வஞ்சி, காஞ்சி மூ.தலியவை- 

இம் .மருதகிலததகுற்குரியவான மரங்களாகும். எராள 

மான நீர்வளம் உடைய தாதலின் நெற்பயிர் மருகுத்தில் 

"வளமுடன் வளர்ந்து பயன் அளிக்கிறது. அவை மருதம்& 

வஞ்சி காஞ்சி, என்பன. ் 

கெல்வி&£வின் மிகுதியால் நெல்லுண்போரே மருத. 

நில மக்களுக்கு உரிய உணவாகும். அந் நெல்லும் 

செக்கெல், வெண்ணெல் என இருவகைப்படும். 

இனி, மருதத்தார். இசையிலும் ஈடுபட்டிரும் தனர். 

பினை, யாழ், பண் ஆ௫ய இசை,தக்துறைகளில் அவர்கள் 
ஈடுபட்டனர். ப்றையுள் மணமுழவும், கெல்லரிசினை 
யும். முதன்மையாக விளங்கின. யாழ் மரு தயாழும் பண் 

மரு தப்பண்ணும் மருதத். இற்கே உரியனவாய மாண்புடன் 

விளங்கின. 

. பெரும்பாலும் உழவும் அதன் தகதொடர்பான 

தொழில்களுமே ஆற்றிவந்தவராதலின் மருதநிலத் 
தாரிடை வழங்குஞ் செய்இகளுள், நெல் ஈடுதல், களை 
கட்டல், 'நெல்லரிதல் கடாவிடுதல் என்பனவே இறப் 

புடையன வாய் விளங்கின. 

இத்தகைய பலவும் மருதத்துற்கு உரிய முதற் 
பொருள் . கருப்பொருள் எனப்பழக்தமிழ் நூல்கள் 

எடுத்தியம்பும். ் 

கேசிகன்.
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மருதநிலமங்கை 
- 

“எம்மை நீ அருளினை 

அழகாலும அதிவாலும சிறகதாள ஒருத்து) அவளை 

விரும்பி மணந்து மனையற வாழ்வு மேற்கொண்டான் ஓர் 

“இனைஞன். .அவர்கள் இல்லறம் இனிது. நடைபெற்று 

வந்துது. கிலகாலம் சென்றபின் ஒருநாள், உயர்ந்தோர் 

கூடும் அவ்வூர் மன்றத்தில், .. பரத்தையர் குடியில் 
வக்தாள். ஓர் இளம்பெண்ணின் ஆடல்: அரங்கேற்றம் 

நிகழ்ந் தது... இகஞனும் சென்று அதைக் கண்டான் 

அவள் ஆடல் பாடல்களில் அதிவை இழக்் கான் ; அவ்ள் 

பால். ஆசைகொண்டான். ஆட்ட முடிவில், அவ்ள் 

அளித்த. அழகிய மாலையைப். பெருவிலை : "கெடுத்துப் 

பெற்றுக்கொண்டு, . அவளோடு அவள்மனை புகுந்தான், 

அன்றுமுதல், அ௮ம்மணனையிலேயே- வாழக் தொடங்கினான் 7 : 

தன் மனையை மறந்தான்' மனைவியை மறந்தீரன்:” பரத்தை 

Cur@ சென்றான்; புதுப் :புனலாடி OB pe STEHT; அவள்
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கையோடு . கைபிணைத்துக் துணங்கைக் கூத்தாடிக் 

களித்துத் இரிந்தான். 

கணவன் பிரிவால் கலங்கினாள் அவன் மனைவி, 

அவன் அன்பைப் பெறமாட்டா வருத்தம் ஒருபால்? 

தனக்கே உரியது என உரிமை பாராட்டிய அவன் அன்பு, 

பிறிதொரு பெண்ணிற்குக் டைப்பகால் உண்டாம் 

பெருந்துயர் பிறிதொருபால்) இவை யனைத்திற்கும் 
மேலாகக், கணவன் ஒழுக்கக்கில். தவறியதால் உண்டாம் 

இழுக்கம் - அனைத்தும் ஒன்றுகூடி அவக£த் துன் 
புத்தின. மனத்துயர், அவஃா.மீளா நோய்க்கு ஆளாக 

கிற்று;) உள்ள கோயால் உடல் களர்ந்தது. அக்கிலையில், 

கணவன் பரத்தை யொருகத்தியின்பின் திரிவகையும், 

அவளோடு சென்று புனலாடியும், துணங்கை ஆடியும் 
களித்துக் காலங் கழிப்பதையும் கண்ட ஊரார்) அவள் 

பால் சென்று, ஒழுக்கக் இல் இழுக்கிய அவனை அலர் 
கூறிப் பழி,க,தனர் ; கணவன் "பிரிவால் கலங்கி யிருக்கும் 

அவள் உள்ளம், ஊரார் உரைக்கும் அலரால், மேலும் 

வருந்இற்று) அந்நிலையில் வாழ்க் இருக்காள் ௮வள். 

அப்பெண்ணின் துயர்கண்டாள், அயல்விட்டில் , 
வாழும் ௮வள் தோழி; அவளுக்கு ஆறுதல் உரைக்க 
விரும்பின்ள்; அவள் வீட்டிற்குச் சென்று, அவளை 
அணுகி “தோழி? உன் கணவன் நீ கருதுமாறு தீய 
னல்லன் 5 அவன் இயனல்லன் என்பதை, அவன் 
வாழும், அவனுக்குரிய இவ்வூரின்: வள:மே. அறிவிக்கும்; 
அவன் இயனாயின், அவனைப் பெற்ற இவவூர், இவ்வாறு 
கல,த் தால் சிறந்து விளங்காது; இவ்வூரின் வள,க்ு, 
அதிலும், இவ்வூரின் நீர்வள,க்ைக என்னெனப் புகழ் 
வேன் / இவ்வூர் வயல்கள், வரப்பளவும் உயர்ந்து நீரால் 
கிறைக்கு, கருநீல மலர்கள் மணந்து மணம் கமழும். மலர் 
விற்று வாழும் மக்கள், அக்கருரீல மலர்கசைப் பறி.த் துக்



எம்மை நீ அருளினை 3 

கொணர்ந்து, மன்றுகளில் விலை கூறி விற்பர். அவர்கள், 

அம்மலரைப் பறித்து வருங்கால், வயலை யடுத்திருக்கும் 

குளத்தில் பூத்துக்கடெக்கும் சாமரை மலரின் தேன் 
உண்டு அம்மலரில் அயர்ந்து உறங்கும் தும்பி விழித் துக் 

கொண்டு, அக்கருநீல மலர்களைக் காணும். கண்டதுமே, 

-கான்வாழும் தாமரை மலரையும், ௮.த். தாமரை தழைக்கும். 
மிபாய்கையையும் மறக்கும். ம்றந்து, அம்மகவிர் கொண 

(ரூம் கருகீல மலரோடு ஊருள்புகும். மலர் மகளிர், ஊர் 

எல்லையை அடைந்ததும், ஆங்குக் காவல்மேற்கொண் 
டிருக்கும் யானையின் மதகீர் நாற்றத்தில் மனதை 
இழக்கும்) அது ஆங்கு வருவதற்கு முன்னர், அம்மத 

நீரில் படிந்து, உண்டு, மூழ்ந் இருககும் வண்டுகள், வர 

வேற்று அன்புடன் அளிக்கும் அம்மதநீர் விருந்துண்டு 

மூிழும். பகற்காலமெல்லாம் அங்கேயே கிடக்கும் அதீ 

தும்பி. மாலை வந்ததும், முல்லை மலரின் மணம் மன தைத 

மயக்க, அம்மணம் வர்தவழியே சென்று, 'ஊருள்புகும் 

ஆங்கு அம்முல்லை மலர், தாம் விரும்பும் கணவரை, 
அவர் மகிழுமாறு ஆரதி தழுவிக் கிடக்கும் மகளிரின் 
அடந்துலில் இடப்பது கண்டு, அக்கூந்தலைச் சுற்றி 

மொய்த்து, அம்முல்லைமலர் க் தேனைக் குடித்து மகிழும், 

அப்பேரின்ப நுகர்வால், பண்டு தான் வாழ்ந்த பொய் 
கையை மறத்கும்) அத்துணை நீர்வளம் செறிந்தது.. 

அவன் ஊர், இத்தகைய வளம்மிக்க இவவூருக்குரிய 

அவன் கொடியனாதல் இயலாது. அறியாது பிழை 
புரிந்தானாயினும், ஓழுக்கத் இன் உயர்வுணர்ந்து மீண்டு 

இவண்வந்து சேர்வன்; வருந்தற்க'' என ஆறுதல் 

உரைத்து அகன்றாள். 

கணவனின் ஒழுக்க உயர்வையும், அவன்... ஒழுக்க 

உயர்வால் ஊர் பெற்றிருக்கும் வளத்தின் சிறப்பையும், 

தோழி உரைக்க, அப்பெண்ணின் உள்ளம் அவ்வூரின்
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வளத்தையோ, அவ்வளத்துற்குக் காரணமாய அவண் 

ஒழுக்க உயர்வையோ எண்ணிப் பார்த்திலது. அவள் 
கூறிய தும்பியின் செயலுக்கும், கன் கணவன் செய 

"லுக்கும் உள்ள ஒருமைப் பாட்டினையே "எண்ணிப் 
பார்த்தது. 

* தும்பி, தேனளித்துப் புரக்கும் தாமரை மலரையும், 
அம்மலர் விக£யும் பொய்கையையும் மறந்தது; அவன், 
கா.தற்பேரின்பம் தரும் என்னையும், யான் வாழும் இம் 
மனையையும் மறந்துளான். அது வயலில் மலரும் நீல 
மலரைப்பறித்து விற்பார் துணைகொண்டு, அம்மலரைச் 
சூழ்ந்து இரிகிறது; அவன், பரதகிையர் சேரியில், 
இன்பம் நுகரலாம் இளமைப்பருவம் உடையாரைபம். 
பாணர் துணையால் பெற்று, அவர் இன்பம் தகர்ந்து. 
ம௫ழ்கிறுன். அது, பகற்காலத்தில், யாளையின் மது. 
நீராம் விருந்துண்டு. கடக்கிறது; அவன், யகற்காலத் 
Ba, சேரிப்பர, கையர். மனையிற்கிடந்து, அவர் நலன் 
உண்டு மகிழ்கிறான். மாலை வந்துற்றதும், அது முல்லை 
மலரை: மொய்த்து மஇஒழ்கிறது/ அவன், இரவில், 
இற்பரதையின் மனையில் இன்பம் துகர்ந்துகிடக்கிறான்.. 

இருவர் ஒழுக்கத்துற்கும் உள்ள ஒற்றுமைதான் 
என்னே.” என எண்ணி ஏங்இற்று அவள் உள்ளம். . 

அக்கினைவு மிகு.இயால் வருந்தித் துயர் உற்றாள ; 
உறக்கம் ௮.ற்று இரவைக் கழித்தாள். விடியற்காலம் ; 
இருள்நீங்கி ஒளிபரவாக்கசலம். ; வாயிற்கண் யாரோவக் Sh 
கிற்கும் ௮ரவம்கேட்டுச சென்று நோக்இனாள் ; ' ஆங்கு 
அவன் ட நின் கொண்டிருக் கான். அவண் ஒழுக்கக் 

கேட்டால் வருக்தியிருப்பாள். உள்ளத்தை, ஆங்கு 
சித்ரம் அவன் தோற்றம் * பெரிதும் வருத்இத்று, 
laa aie aioe 400 worden ours ® அவரை :வதுண்வ 

மணம், கொண்ட தால் எழும் மணம் அவன் 'மேனி௰ி



எம்மை நீ அருளினை 5. 

னின்றும் இன்னமும் நீங்கவில்லை. புணர்ச்சி மயக்க,த் 
கால், கன் மாலையைப் பரத்தை அணிந்துகொள்ள, 

அவள் மாலையைக் தான் அணிந்துகொண்ட ௮. 

தோற்றத்கோடே வக்.இருக்தான். பர.தை தயரின். 

“தாளை த. தழுவிய காலத்தில், அவர் ௮ணிகள் அழு,த்இப் 
பண்ணிய வடுக்கள்| ௮வன் ஆகத்தில் அழுந்ததீ 

தோன்றின. அவனைப் பிரிந்து, அவன் அன்பை 
இழக்து, அவன் ஒழுக்கக் குறைபாடு கண்டு ஊரார் 
உரைககும் அலர்கேட்டு வருந்து நிற்கும் தன்முண்டி 
அவ்வொழுக்கக் கேட்டினை உண்மையென திலைகாட்டி 
உணர்த்தும் உருவோடு வக்துகிற்கும் அவளை, நேரிற். 

காண நேரவே பெரிதும் வருந்தினாள். வக்சவனுக்கு 

வழிவிடவும் மறுக்கது அவள் உள்ளம். தெருவை 

கோக்கினாள்; அவன் ஏறிவந்த தேர், குதிரைகள் 

மூ்ட்டவிழ் ததுவிடப் பெறாமல் பூட்டியவாறே கின்நிருக் 
தது. அத்தர் அருகே, கேரை விரைக்தோட்டிச் 

செல்லும் கருத்தோடு நிற்கும் தேர்ப்பாகனையும் 

கண்டாள் . வந்தவன், பரத்தையர் ஒழுக்கத்தைக் கை 
விட்டு, தன்னோடு வாழும அறம்பிறழா அன்பு வாழ்க் 

கையை விரும்பி வந்தானல்லன். வேறு எங்கோ, வேறு 

எவளோ ஒரு பாத்தையின் மனைநோக்கச் செல்பவன், 

இடைவழியில் சிறித இவண்வந்து .நின்றுளான் என 
உணர்ந்தாள். அவன் பிழையை மறந்து ஏற்றுக். 
கொள்ள எண்ணிய அவள் மனம், உடனே மாறினிட்டது. 

“உ அன்ப்./ என்னை மறவாது, எளியேன் மனைவந்து 
நிற்கும் உன் அன்பிற்கு என் wer! oer அன்பு 
மறவாமை அறிந்து மகிழ்கிறது என் உள்ளம்! அன்பு . 
மறவாது இன்று இவண்வந்த உனசெயல் 8 ஒன்றே 
போதும்) அது ஒன்றினாலேயே என் உள்ளம் நிறை 
(வெய்தஇிவிட்டது; மேலும், இவண் நின்று . are dams 
விணாக்கக் கழிக்காதே; விரைந்துசென்று, :கின்னை 

a
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விரும்பி எதிர்நோக்கி நிற்கும் பரதையரின் ஆசையை 

நிறைவேற்றி மசழ்வாயாக; ேரைப் பூட்டு அவிழ்த்து 

விடாது, போகத்துடித்து நிற்கின்றான் உன்பாகனும் 7 

ஆகவே அன்ப/ போய்வருக?' என்று கூறி அவனை. 

உள்ளே அழைக்துச்செல்லாது ஊடி. நின்றாள். 

வீங்குநீர் அவிழ்நீலம் பகர்பவர் வயல்கொண்ட 
ஞாங்கர் மலர்சூழ்தந்து, ஊர்புகுந்த வரிவண்டு, 
ஓங்குயர் எழில்யானைக் கனைகடாம் கமழ்நாற்றம் 
'ஆங்கவை விருந்தாற்றப் பகல்அல்கிக், கங்குலான் 

5. வீங்குஇறை வடுக்கொள வீழுசர்ப் புணர்ந்தவர் 
தேங்கமழ் கதுப்பினுள் அரும்புஅவிழ் நறுமுல்லைப் 
பாய்ந்துஊதிப் படர்தீர்ந்து, பண்டு, தாம் மரீஇய 
பூம்பொய்கை மறந்து உள்ளாப் புனல்அணி ௩ல் ஊர ! 

அணைமென்தோள் யாம்வாட, அமர்துணைப் புணர்ந்து, நீ: 
10. “மணமனையாய் எனவந்த மல்லலின் மாண்புஅன்றோ, 

பொதுக்கொண்ட கவ்வையின் பூவணிப் பொலிந்தநின் 
வதுவைஅம் கமழ்காற்றம் வைகறைப் பெற்றதை, 

கனலும் நோய்த்தலையும், நீ கனங்குழை அவரொடு 
புனல்உளாய் எனவந்த பூசலின் பெரிதன்றோ, 

15. தார்கொண்டாள் தலைக்கோதை தடுமாறிப் பூண்டநின் 
ஈர்அணி சிதையாது எம்இல்வந்து நின்றதை, 

தணந்ததன்தலையும், நீ தளர்இயல் அவரொடு 
துணங்கையாய் எனவந்த கவ்வையின் கடப்பன்றோ, 

-. ஒளிபூத்த நுதலாரோடு ஓரணிப் பொலிந்தநின் 
20. களிதட்ப வந்த இக்கவின்காண இயைந்ததை, 

என வாங்கு, 
அளிபெற்றேம் ; எம்மைநீ அருளினை ; விளியாது 
'வேட்டோர் திறத்து விரும்பிய நின்பாகனும் 
நீட்டித்தாய்:என்று கடாஅம் ; கடுந்திண்தேர் 

25. பூட்டு விடாஅ நிறுத்து.



எம்மை. நீ அருளினை ர் 

பரத்தை யிற் பிரிந்துலந்த' தலைவனுக்குத், தலைவி, அவன் 
பீரத்தையை வதுவைமணம் கொண்டதும், அவளோடு புனலாடி: 
யதும், துணங்கை ஆடியதும் கூறி ஊடியது இது. 

7. வீங்குநீர் - மிக்கரீர் ; பகர்பவர் - விற்பவர்) வயதி. 
கொண்ட ஓரங்கர் - வயலில் பறித்துக்கொண்டபொழுது:7 

2 சூழ்துந்து - சூழ்ந்துவந்து) 3. கனைகடாம் -மிக்க' 

மதநீர்) 4. ஆங்கவை- அம்மதநீரில் முன்னரே படிக்கு. 

உண்டுவாழும் வண்டுகள்; அல்கி - தங்க; கங்குலான் -, 

இரவு வந்துற்றதும் ; 5. வீங்குஇறை-மஉழ்ச்சி மிகு இியால் 

பருத்த முன்கை; வடுக்கொள - வடுவுண்டாமாறு $ 

வீழுகர்- விரும்பும் கணவர்; 6. தேம் கமழ் -தேன் 

- மணக்கும்; கதுப்பு- கூந்தல்: 7. ஊஇ-தேதன் உண்டு; 
மரிஇய- வாழ்ந்த; 8, உள்ளா-நினையாக) 9, அமர் 

துணை - விரும்பும் பரத்தை ;) 170, மணமனையாய் - மணம் 
கமழும் மனையின்கண் உள்ளாய்) என - என்று ஊரார் 

அலர் உரைக்க; மல்லல்- மாண்பு (இகழ்ச்சிக்கு நிப்பு) 

71. பொதுக்கொண்ட - சிறப்பில்லா,த; பூவணிப்பொலிக்,த 
- பரத்தையின் மலர் மாலையைப் பெற்று மகிழ்ந்த; 12. 

வதுவை - திருமணம்; 78. கனலும் - வருத்தும் 7 

கோய்,க தலையும்- நோயக்கு மேலும்: 14, பூசல் - அலர்; 
78. தார்- ஆடவர் அணியும் மாலை) தலைக்கோதை- 

மகளிர் ௮ணியும் தலைமாலை) 16. ஈர் ௮ணி - இருவகை 
அழகு; 74. கணந்ததன் தலையும்- விட்டுப்பிரிந்த.தற்கு 

மேலும்) 18. கவ்வை- அலர்) கடப்பு-மிக்கது; ஓர் 

௮ணி -ஒப்பற்்ற அணிகளால் ஆயவடு ) 20, களிதட்ப- 

மகழ்ச்சி, பிறபொருளில் செல்லும் கருத்தைத் தடுக்க 

51. அளி- அருள்) 29. வேட்டோர் தஇறத்து- விரும்பும் 

பர,.ததையர்பால். பாகனும், தேரை நீட்டிக் தாய் என்று 

பூட்டுவிடாது கடாம், விளியாது விரும்பிய 4வட்டோர் 

திறத்து நிறுத்து என மாற்றுக,



8. மருதரில மங்கை 

உள்ளுறை : வீங்குரீர், பரத்தையர் சேரி) நீலம், சேரி 

வாழ் இளம்பர,த)க ; பகர்வர், பரதுைகயரைக் 
சொணர்ந்து தரும் பாணர்) மலரைச்சூழ்ந்த வண்டு, 

பர,த்தையரைச் சூழ்ந்து இரியும் தலைவன்; பகற் 
காலத்தே மதகீர்உண்டு தங்குதல், பக.ற்கால கத சேரிப் 
பரதிையரைப் புணாந்துகிட த.கல் ; கங்குலில், முல்லைத் 

ேதன் குடி.தக்.தல், "இரவில் இற்பரக) கயோடு இன்பம் 

துய் த,கல்) வண்டு பொய்கையை மறத்தல், தலைவன் 

தன் மனைவியை மறத்தல் என உள்ளுறை கொள்க,
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ஊடு0வன் நான்; கூடும் என் நெஞ்சு 

புலவர் பாராட்டும் பெருமை வாய்ந்குது வையை. 

காட்டில் ஓடும் ஆறுகள் அனைத்தையும் புலவர்கள் 

பாராட்டுவதில்லை; கம் பாராட்டை பெறுதுற்கேற்ற 

பெருமை வாய்க்க ஆறுகளையே அவர்கள் பாராட்டுவர். 

YEO GU பெருமை வையை ஆற்றிற்கு உண்டு. 

“வையை யாற்றைக்காணும் வாய்ப்புடையார்க்கு அது 

விளங்கும். கார் காலத்து மழைபெற்று வையையாற் 

-ஜில் வெள்ளம் பெருகும். ௮கன் இரு கரைக்கண் 

கண்ணும் உள்ள மரங்கள், மலர்களால் கிறைந்து மணம் 

விசம். காம்பற்று உதிரும் ௮ம்மலர்களெல்லாம் வையை 

ஆற்றில் வீழ்ந்து, வெள்ளநீர் தோன்றாவாறு மூடி 

மறைக்கும்) அதனால், இது புனல் யாறு அன்று? 

பூ வாறு ”' எனும் பெருமை .அவயாற்றிற்குச். சூட்டுவர் 

பூலவர். மலர்கள் நிறைய, மணமகள் மார்பில் டெக்கும் 

மலர்மாலையோ என மருளுமாறு வளைந்து வனைந்து ஓடி 

வரும்) அவ்வாறு, பாய்ந்கோடிவரும் "தையை தன்
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மதிலைச் சூழ்க்து ஓடுவகால் பெருமையுற்றது மதுரை 
மாநகரம். 

மதுரைமாநகரில் இருந்து பாண்டி. காடாண்ட அரச 

ருள், ஆற்றல்மிக்க பேரரசன் ஒருவன், பகைவரைத்தான் 
பாழ்செய்து மகிழ்வகல்லது, அப்பகைவரால் கான் 

APyGs தறுகளுளனாய் வாழ்ந்திருக் கான் ;) அவன் 
படை, பகைவர் படையினை முற்றி அழிக்குமேயல்ல து, 

அவன் அரசிருக்கையாம் மதுரை, பகைவர் படையின் 
முற்றுகையைப் பார்த்திலது. ௮.கனால், மதுரை, வையை 
யாற்றின் நீரால் முற்றப்படுவகல்லது, பகைவர் படை 
யால் முற்றப்படுவதஇில்லை'' என அவன் பெருமையை 
அவன் தலைககர்மீது ஏற்றிப் பாராட்டிப் பெருமை செய் 
கன..ர் மக்கள். 

புலவர் பாராட்ட பேராற்றல் வாய்ந்த பேரரசாய் 
வாழ்ந்த அவன், தன் அரசமாதேவி வருந்த வாடுமாறு, 
அவளை மனையகத்கே விடுத்து மறந்து, பரகிையொருக் 
தியைக் காதலித்து, அவள் மனைசென்று ஆங்கு வாழ.து. 
தொடங்கினான். 

அரசன் செயல்கண்டு வருக்இனாள் அரசமாதேவி 7 
கம்மணவியர்பால் உண்மை அன்புடையார்க்குப் பரத் . 
தையர்பால் ஆசைபிறத்தல் சிகழாது/) ஆதலின், பரத் 
தையர் ஒழுக்கம் மேற்கொண்ட அரசன் உள்ளத்தில் 

- அன்பில்லை; என்பால் அன்புடையனல்லன் அரசன்; 
நற்பண்பும் ஈல்லொழுக்கமும் உடையார், UT SO Suir 
உறவுபோலும் தீயொழுக்கத்ைை கெஞ்சால் நினைக்கவும் 
கடுங்குவர்; ஆ தலின், urs sur பின் திரியும் 
மன்னவ, மக்கட் பண்பற்றவனாவன்; அறமல்லாச் 
செயல்செய்ய நார்ணும் நல்உள்ளம் உடையார், பெரியோர் 
பழிக்கும் CUT Bem Sut ஒழுக்கம் மேற்கொள்ளார் * <9 God esr, HS SOuir pss கெறி கிற்கும் அரசன்,
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காணம் அழிய நயமற்றவனாவன் எனப் பலப்பல எண்ணி: 
வருக் இனாள். 

பலரும் பழிக்கும் பரதிையர் தொடர்பு மேற்: 
கொண்ட அரசன், அதைப் பிறர் ௮அறநியாவானு மறைத்து 
மேற்கொள்ளவும் கரு இனானல்லன்; பரத்ைதையொடு கூடி, 
ஆடியும் பாடியும் மகிழுங்கால், அப்பரததை பொய்க் 
கோபங் கொண்டு மலர்மாலையால் அவனை டிக்க 
அதனால், அவன் மேனியில் : உண்டான”. புண்ணின் 
வடுவைப் பிறர் பார்த்துப் பழிக்க வாழ்ந்தான், 
பர,ததையை அன்பால் அணை கதுக்கொண்டபொழுது. 
தன் மார்பிற் பூசிய சந்தனம், அவள் ஆகம்பட்டு, 
அழியப், பிறர்முன் அழிந்த அக்காட்சியோடே நாணாது 
போவன் ; பரத்தையின் வாயில் முத்தம் கொண்டவழி, 
அவள் இளம்பற்கள் அழுக்தியகால் சிவந்து உண்டான 
வடு விள்ங்கவருதல் காணற்ற செயலாம் என அவண் 
இினைப்பதிலன். பழிக்கத்தகும் அ௮ச்சின்னங்கள் இதை. 
யாமல் வாழும் அவன், ஒரோவொருகால், தணன்மனைக்கு 
வரும்பொழுகும், அதக்தோற்றத்ேதோடே . வருவன்£ 
மணம்சொண்ட மனைவியின் முன் அவ்வடிவோடு வருதல். 
மானம் இழங்தார்க்கும் ஒவ்வாது என்பதை அவன் 
உணாரந்திலன். 

. கடையரும் செய்ய அஞ்சும் அச்செயலைக் கணவண். 
மேற்கொள்வது கண்டு கலங்்இனாள் மனைவி; அவன் என்: 

மனை வரின், அவளை ஏற்றுக்கொள்ளேன் / அவனொடு 

பேசேன் /) அவனைக் காண்பது செய்யேன் ;) . அவனொடு 

புலம்பேன்; அவனொடு ஊடுவேன் ” என்றெறல்லாம். 

உறு துிபூண்டு வாழ்ந் தாள். 

சின்னாள் கழித்து, ஒருகாள், அரசன் அரண்மனைக்கு. 
வந்தான்) அவனைக்கண்டாள் HTFOTE SR, கண்ட 

வுடனே ௮வன்பால்கொண்ட சினம் அகன்றது); அவள்
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கெஞ்சு, அவன் அன்பிற்கு அடிமையாகிவிட்டது ; 

வாயிற்கண் சென்று வரவேற்றாள்) உள்ளழைத்துச் 

சென்று உணவளித்து மகிழ்ந்தாள்) இரவு கழிந்தது. 

காலையில் அவளைக்கண்டாள் அவள்தோழி) அசசன் 

பரத்ையொழுக்க த்தையும், அரசியாரின் ஊடல் உணர் 

வையும் அவள் அறிவாள்) ௮.,கனால் அரண்மனைபுகும் 
அரசனைத் தேவி ஏற்றுக்கொள்ளாள்;) அவள் ஊடலை,த 

கணிக்கமாட்டாது, வாயிற்கண் இடந்து வருந்துவன் 

'ேவக்கன் என எதஇிர்நோக்கியிருக்தாள் அவள். ஆனால், 

அன்றிரவு ௮தக்தகைய நிகழ்ச்சி எதுவும் கிகழாமை 

அவளுக்கு வியப்பளித் தது; விடிந்ததும் அரசியை 

அடுத்து “தேவி! நேற்றுவரை நீ கொண்டிருக்கு 

சினமும் உறுஇப்பாடும் இப்போது யாண்டுஉள து? புலப் 

பேன்) ஊடுவேன் '' என உரைக்கு உரையெல்லாம் - 

என்னாயின ? சிறு பூசலும் தலைக்காட்டவில்லையே ! எவ் 

வ்£று தீர்ந்தது நின் ஊடல்? இதுவோ கின் உறுஇ?”” 

. என்றெல்லாம் கேட்டு எள்ளி நகைத்தாள். 

அதுகேட்ட அர்சி, “தோழி! யான் என் செய் 

'வேன் ? என் கெஞ்சு என்னை ஏமாற்றிவிட்டது; செய்யத் 

தகும் கற்செயல் இது என்பதை அதியும் அறிவற்றது 
அது; தனக்கென ஓர் ஒழுக்கநெறி உணராதது அது? 
பசதனித்தியங்கும் தன்மை அற்றது அது) இவையெல்லச 
வற்றிற்கும் மேலாக, என் உடன் இருந்தே, எனக்கு 
உற்றதுணையாய் வாழ்வதுபோல் ஊறுதேடும் இயல்பு 
டையது அக்கெஞ்சு) யான் அவன் வரின், புலப்பேண் 
எனறால், அது கலப்பேன் என்னும்; நரன் ஊடுவேன் 
என்றால், அது கூடுவேன் என்னும்) இவ்வாறு, நான் 
ஒன்று கருஇன், அதற்கு மாறாகக் 6555 தொடங்க 
விட்டது. அவ்வியல்புடைய இக்கெஞ்சைத் துணையாகப் 
பெற்ற எனக்கு, எண்ணியக எண்ணியவாறே பெறும்
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Boron, © சொல்லியைச் சொல்லியவாறே முடிக்கும். 

உறுதஇப்பாடு எங்கே உண்டாகும் 2 என் நெஞ்சு என்னைக். 
கைவிட்டது) கைவிட்டது மட்டுமன்று ; எனக்கு எஇராக 
அவரோடு சேர்ந்தும் விட்டது. அக்கிலையில், அவரை 

ஏற்றுக்கொள்ளாது மறுத்தல் எவ்வாறு இயலும்? 
௮,தனால் ௮வரை ஏற்றுக்கொண்டேன் ) என்செய்வ து?”* 

என்னு கூறிப் பெண்மையின் மென்மையை, மேன்மையினை 
'விளக்கினாள். 

" தார்முற்றி இணர்ஊழ்த்த கமழ்தோட்ட மலர்வேய்ந்து 
சீர்முற்றிப் புலவர்வாய்ச் சிறப்புஎய்தி, இருநிலம் 
தார்முற்றியது போலத் தகைபூத்த வையைதன் 
நீர்முற்றி மதில்பொரூஉம் பகைஅல்லால், சேராதார் 

5. போர்முற்றொன்று அறியாத புரிசைசூழ் புனல் ஊரன். 

நலத்தகை எழில்உண்கண்ஈல்லார் தம்கோதையால் 
அலைத்த புண்வடுக்காட்டி, அன்புஇன்றிவரின், எல்லா! 
புலப்பேன்யான் என்பேன்மன் ;- அந்நிலையே அவன்காணின் : 
கலப்பேன் என்னும் இக்கையறு நெஞ்சே. 

10. கோடுஎழில் அகல்அல்குல் கொடியன்னார் முலைமூழ்கிப். 
பாடுஅழி சாந்தினன் பண்பின்றிவரின், எல்லா ! 
ஊடுவேன் என்பேன்மன் ; அந்நிலையே அவற்காணின் 
கூடுவேன் என்னும் இக்கொள்கைஇல் நெஞ்சே. 

15: இனிப்புணர்ந்த எழில்ஈல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின்,. 
நனிச்சிவந்த வடுக்காட்டி நாண்இன்றிவரின், எல்லா ! 
துனிப்பேன்யான் என்பேன்மன், அக்நிலையே அவன்காணின்: 
'தனித்தேதாழும் இத்தனியில் நெஞ்சே. 

என வாங்கு, 
பிறைபுரை ஏர்நுதால் ! தாம் எண்ணியவை எல்லாம் 

20, துறைபோதல் ஒல்லுமோ, தூவாகாது ஆங்கே 
அறைபோரு கெஞ்சு உடையார்க்கு ?'' 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவனை ஏற்றுக்கொண்ட தலைஸி 

பிற்றைநாள் தோழிக்குச் சொல்லியது.
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Ll. இணர்-பூங்கொத்துக்கள்) ஊழ்த்து - அலர்ந்து£ 
கோட்ட - இதழ்களைஉடைய/) &. சீர் - சிறப்பு) இரு 
நிலம் - பெரிய நிலம்) 4. கார் - மாலை) முற்றியது - 

அணிந்தது; தகைபூதக்த- அழகுமிக்க) 4. நேராதார் -. 

பகைவர்) 8. புரிசை-மஇல்) 6, நலத்தகை - நல்ல 
அழகு)... நல்லார் - பரத்தையர் ; கோதை - மாலை) 

1 எல்லா - ஏடிஎனும் பொருள்படும் .விளிப் பெயர் 

9. கையறு - செய்யும் செயல் அற்ற ) 70. கொடியன்னார் - 

பூங்கொடி போன்ற பரத்ையர்) 17. பாடு - பெருமை 

4. இனி - இப்பொழுது ; இலங்கு - விளங்கும்) எயிறு - 

் பற்கள்; உறாஅலின் - அழுந்து கலால்; 16. துனிப்பேன்- 

-வெறுப்பேன ; 77. சனித்து - என்னைக் கைவிட்டுக் தான் 

மட்டும்; 19. எர்- அழகு; 90. துறைபோதல் - முற்ற 

முடித்தல்) ஒல்லு3மா - இயலுமோ; தூ ஆகாது - துணை 

ஆகாது; 94, அறைபோதல்- துணை புரிவார்போல் 
உடன் இருந்தே துன்பம் செய் தல்.
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Eagar எய்திய ல்வம் 
சங்கம் அமைத்துக் தமிழ் வளர்த்த பெருமை 

யுடையது மதுரை, கடுஞ்சொல் கடி.தலும், பயனில் 

சொல் பாராட்டாமையுமாய சொல்லியல்பறிந்த பெரி 
மீயார்கள் வழி வர் தமையால், பொல்லாங்கு. தரும் சொற் 

கள் .புகுந்கறியாத காதுகளையுடையராய்க், தமக்கு 
முன்னே வாழ்ந்து, தம் வாழ்வில் தாம்பெற்ற உணர்வு 
கா ஒன்று கூட்டி. அளி,த,க உயர்ந்த பாக்களின் உறு 

துணை கொண்டு, புலவர்கள் புதிது புதிதாக ஆக்கத் 

தரும் அரியபாக்களின் அழகை நுகர்ந்து ௮கமஒழும் 

மதுரை மக்களுக்கு மன்னனாய்கி தஇகழ்க்தான் ஓர் 

இளைஞன். ஆண்மையும் ஆற்றலும் ஒருங்கே அமைந் 

தவன் அவன்; 4 இக்காடு எல்லோர்க்கும் பொது) 
இதை ஆளும் உரிமை அனைவர்க்கும் உண்டு '' என்ற 

சொல்லைக் கேட்கப் பொறாது அவன் உள்ளல் ; உலகம் 
அனை த்தையும் தன் ஒரு குடைக்கீழ் வைத்து ஆள 

வேண்டும் எனும் ஆசைக்கு அடிமைப்பட்டுக், கடக் சான் 

அவன். நல்ல காலம், அவன் அமைச்சர் அ௮றிவுடைம்
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பெருமக்களசய் அமையவே; அவன் அவ்வாசையால் 

அழிந்திலன். ௮வ்வாசையால் . அவனுக்கும், அவன் 
நாட்டு மக்களுக்கும் உளதாகும் கேட்டினை எடுத்துக் 

காட்டி, அரிய அறிவுரை வழங்கி, அவனை அவவழிவுப் 

பாதையினின்றும் காக் கனர் அமைச்சர்; அவர் துணை 

யால், இளைஞன், அழியாப் பெருவாழ்வு பெற்று வாழ்க் 
தான். 

ஒருவர் இருந்து ஆளு தற்கு வேண்டுமளவு, அவன் 
நாடு பரந்து கடந்தது; அவன் காட்டை அடுத்துள்ள 

காடுகள் அழிக்கும் ஆற்றல் அவன் காட்டிற்கு இருக் 
திேயல்லது, அவன் காட்டை அழிக்கும் ஆற்றல் ௮க் 

நாடுகளுக்கு இல்லை. அதனால், நாட்டைக் காக்க வேண் 
டுமே என்ற கவலை ' அவனுக்கு இல்லை. மேலும் காட்டு 
மக்கள்; புலவர் கூறும் பொருளுரை கேட்டுப் பண்பட்ட 
வரா தலின், நாட்டில் அமைஇக்கு ஊ.றுஇல்லையா தலின், 
காட்டாட்சியில் கருத்தைச் செலுக்க வேண்டிய நிலையும். 
அவனுக்கு இல்லையாயிற்று) அதனால், அவன் உள்ளம் 
ஆடல் பாடல்களில் சென்றது; அவ்வேட்கை மிகு 
யால் மனைவியையும் ஒரு சிறிது மறந்தான் ஊரில் உள்ள 
பரத்தையர் வீடுதோறும் புகுந்து, அவர் ஆடலும் 
பாடலும் - அழகும்: கண்டு களித்து: வாழத் கொட்ங் 
'கனான். இன்று ஒரு: பர;த்தை :வீடு.;. காகரக்கு ஒரு 
பரத்தை வீடுஎன, காள்கோறும் புதுப்பு-துப் பரதிைதைய 
ரைப் பெற்றுச் சிற்றின்ப வாழ்வில், அறிவைப் .பறி 
கொடுத்து: அகமகிழ்ந்து இடந்தான் ;) :இகஞன் பரத் 
"அயர் ஒழுக்கத்திற்கு. உற்ற. துணை புரிந்தனர், அவன் 
பால் பரிசில் பெற்றுப் .பிழைக்கும் பாணனும், தேர்ப் 
பாகனும்” ஆடல் பாடலில் வல்லளரய் ஆ.ழஓற் சிறந்து 
விளங்குவாள் வாழும் மனையறதிந்து வருவான் பரணன் ; 

அவள் மனைக்கு, இளைஞனை . அழைத்துச் சென்று 
'விடுவான்" 6 சர்ப்பாகன்,
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ஒருகாள் கூடி. மஒழ்ந்த பரதையை, மறுகாள் 
மறந்து விடுத்துப் பு.இியாள் ஒருத்தியின் பின்சென்று 
வாழ்வதில் பேரின்பம் கண்டான் இகாஞன் ; அ௮.தனால், 
கேற்று அவனைப் பெற்று மஇழ்க் தவள், இன்று அவன், 
வேறு ஒருக்இியைக் தேடிப் போய்விட்டான் என்பது 
அறிந்து, “நாடாளும் இவ்விளாஞன் soy so@flus 
கல்லனல்லன்”” எனக் கூறிப் பழிப்பள்;? அவன், வேறு 
ஒரு பரத்தை வீடு சென்று வாழ்கிறான் என்பதை 
அறியாத பரக்தை, அவன் அரண்மனை சென்று வாழ் 
கன்றனனோ எனும் கினைவால், ஆங்குச் சென்று, அவளை 

வினாவுகலும் உண்டு) இவ்வாறு வருந்தினர் அப் 
பரதிையர். ஆடுகள் தழை உண்ணுமாறு, இடையன் 

வெட்டிச் சாய த்த மரக்கிளை, முழுதும் வெட்டி. வேருக்கப் 
பெறாமையால் அறவே அழிந்து போகாமலும், வெட் 
டுண்டமையால் புதிய தளிர்விட்டுக் கழைக்காமலும். 
இடந்து அழிவதுபோல், இகஞனை முழுதும் தமக்கே 
உரியனாய்ப் பெற்று மகிழ்வே, அறவே மறப்பதோ 

செய்யமாட்டாது, பரத்தையர் வருந்திக் இடந்தனர். 
இவ்வாறு, அவனோடு கொடர்புற்று வாழ்க் த பா,க்தையர் 
மிகப் பலராவர்; அவரை எண்ணிக் கணக்டெல் 
இயலாது); இவவூர் முழுவதும் அவர்களே எனக் கூறு 

மாறு, ஓர் ஊரில் அவர்களை மட்டுமே குடியேற்றி வாழ 

வைக்கலாம் / அவன் உறவாடிய பரத்தையர் கூட்டம் 

அத்துணைப் பெரிது, 

இண்ஞன் பேராண்மை கண்டு பாராட்டிய ஊரா, 
அவன் ஆட்சிகலம் கண்டு காவாரப் புகழ்ந்த அந்நாட்டு 

மக்கள், அவன் மேற்கொண்ட பரத்தையர் ஒழுக்கம் 
அறிந்து பழிக்-த் தலைப்பட்டனர். கணவன்: ஒழுக்கக் 
கேட்டினையும், ௮க் கேடறிந்து ஊரார் உரைக்கும் _பழீ 
யுரைககாயும் அறிந்து வருந்தினாள் அவன் மனைவி, 

2
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அவனைப் பிரியாதிருந்து பேரின்பம் நுகர். தற்கில்லையே 

சன்ற ஏக்கத்திலும், அவன் ஒழுக்கக் கேட்டால் 

உண்டாம் . இழிவு பெரிதாயிற்று;) அக்கவலையால், 

அழகும் நலமும் அவளைவிட்டு அகன்றன மஒழ்ச்சி 

இழக்து மனங்குன் நிக் கிடந்தாள் ; 

HEBD அரண்மனையில் ஒரு விழாக் கொண் 

ered பெற்றது; விழாக்கருஇயும் அரசன் அரண் 

மனைக்கு மீண்டானல்லன் ;) அவன் இல்லாமலே விழாக் 

கொண்டாடப் பெற்றது. அவவிழாப்பற்றிய நினைவு 

மிகு. கியால், அரசமாே தவி, ger கவலையை ஒரு சிறிது 

மறக்திருக்காள்;) ஆனால், ௮வ்வமைதி நெடிது நிற்க 

வில்லை. .விழா நிகழுங்கால், ௮ரச வீதி வழியே சென்று 

கொண்டிருந்த பாணன், அரண்மனை : விழாவைக் 

கண்டான் ) விழாகிகழ் காலமா தலின், அரசன் அரண் 

மனக்கண் இருப்பன் என எண்ணினான். உடனே 

உள்ளே புகுந்து நோக்கினான்; ஆனால், ஆங்கு 

அரசனைக் கண்டிலன்) அதனால் அரசியாரை அணு, 

4 அரசர் எங்கே ?”' என்று வினாவினான். பாணன் வினா, 

அரசியார் மறக்இருக்க அரசன் ஒழுக்கக் கேட்டினை கிளைப் 
பூட்டிவிட்டது) அக்கினைவு மிகுதியால் வருத்தம் மிக்கு 
வாடிக் இடந்தாள். 

அக்கிலையில் அரசனும் வந்து சேர்ந் தான்; அவளைக் 
காணவே, அதுகாரும் அடங்கி யிருந்த அவள் காகுல் 
உணர்வு துளிர்க்க தலைப்பட்டது; ஆயினும், அவன் 
ஒழுக்கக் கேடு அவள் உள்ளத) வாட்டிற்று. மனைவி, 
கணவன் தரும் இன்பத்தால் மகிழமட்டும் வந்தவ 
சல்லள் ) அவன் தவறியவிடத்து, அத்.தவற்றினை 

எடுத்துக் . காட்டித் இருத்தவும் கடமைப்பட்டவள் 
என்பதை உணர்க தவளா தலின், அவனுக்கு அதி 

SY OY EE விரும்பினாள்) விரும்பியவள், கான் அறிவுரைக்க
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மூற்படுவகால் கணவன் மனத்தை கோகச் செய்து 

விடுதல் கூடாதே என்றும் எண்ணினாள்; ௮ தனால், 

11 தனக்குரிய நாடு சிறிதே யாயினும், ௮)ைதஊ நுநேரா 

வாறு காக்கும் கடமையை மறந்து, பிறநாடுகள்மீது 

ஆசைகொண்டு போவது அற்தநெறியாகாது. அஃது 

அழிவுப் பாகையாம் என்பதை ஆன்றோர் உணர்த்த 

உணர்ந்த உரவோன் 8” என வெளிப்படக்கூறிப் 

பாராட்டி வரவேற்பாள்போல் வரவேற்று, அத தகைய 

'பேரறிவு வாய்க் த 8, மணங்கொண்ட மனைவியை மறந்து, 

பரதிையர் நலம் நாடிச் செல்லு தல் பழியாம், உள்ள 

மனைவியை விடுத்து, ஊர்ப்பெண்களோடு திரிதல் உயர்ந் 

தோர்க்குரிய ஒழுக்கமன்று என்பதை உணராதது 

ஏனோ?'' என்பதைக் குறிப்பால் கூறி அறிவுறுத இனாள். 

அவ்வாறு கூதி வரவேற்றவள், அவள் பாராட்டுரை 

(கேட்டு, அதன்வழியே அவள் உள்ளம் உணர்த்தும் 

உயர்ந்த அறிவுரை உணர்ந்து உணர்விழந்து கிற்பானை 

உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள். அவனை அ௮ணுஇ 

கின்று, (ஜய! நீ என்னை மறந்து வாழ்ந்தாய்) பரத் 

தையர் தொடர்புகொண்டு திரிந்தாய்) அவர் மார்பு 

அணைக்க அழிந்த உன்மாலை என்னை நோக்கி இகழ்கிற து. 

சூடுவார் இல்லாமையால், வட்டிலில் வநிதே கிடக்கும் 

மலர்போல் வாடிகஇடக்கின்றேன் நான். ஆயினும், கான் 

உன்னைப் பழிக்கேன்) பரத்தையர் பண்பு என்பால் 
'இல்லை ) அவர்கள் உன்ஈலன் ஒன்றே நயந்து வாழ்பவர். 

௮. தனால் அக்நல த்ைத ஒருநாள் இழப்பினும், உன்னைப் 

யழிப்பர்) நான் அங்ஙனம் செய்யேன்; உன்நலம் பெறும் 

உரிமை உடைய நான், அக்கலத்ை இழந்து, ஒருகாள் 

அல்ல பல காளாக வருந்துகிறேன். எனினும், உன்னைக் 

காணாது வருந்தும் பரத்தையர், என் வாயிநிகண்வக்து 

கின்று, கம் கைவளை ஒலிக்கக், கதவைக் தட்டித் இறந்து
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உள்புகுந்து உன்னை என்பால் வினவும் நிலைகண்டும் 
நான் வருந்தேன். அரசன் அறிவுடையனல்லன்: அன் 

புடையனல்லன்' எனப் பழிக்கும அவர்களப்போல், 
: அவன் எமக்கு உறவல்லன்' எனக்கூறி, உன்னை அவர்- 

முன் பழிதீதுரைச்கேன். உனக்கு ஏற்று, இளயவள் 

வாழும்இல் எது எனத் தேர்ந்து இரியும் பாணனையும். 
பார்திதுள்ளேன் ; அப்பரதிையர் வீட்டிற்கு உன்னை த. 
தேரேற்றிக் கொண்டுவிடுக்கும் உன் பாகன் கொடுமை, 

யையும் அறிவேன் ; ஆயினும் அவர்களை நான் பழிக். 

சேன். ஜய! இவ்வாறு, ஒரோவொருகால் ஈங்குவரும் 

உன் வரவால் ம.ஒழும் நான்; நீ பிரியப் பெரிதும் வாடு: 

கிறேன்; அதுகாணும் இவஜரார் உன்னைப் ups. 

கின்றனர்; : ஒருத்தி வருந்த ஒருத்தியிடக்ேே மகிழ்ந்து. 

வாழ்கிறான் என ஊரார் உரைக்கும் அவ்வலர் 
உரை ஒன்றிற்கே வருந்துகிறது என் உள்ளம். 

அன்ப! இவ்வாறு வரும் வருகையின்போதும், உன்: 

உடல் ஈங்கு இருப்பினும், உன் நினைவெல்லாம், பரத். 

நையர் சேரிக்கண் சென்று இரிகிறது. இவ்வாறு 
என்பால் உள்ளன்பின்றி வாழும் உன்உறவால் நான் 
பெறலாகும் இனபம், கனவில்கண்ட செல்வம்போல்: 

கைகூடப்பெறாது) பயன் நிறைந்ததும் ஆகாது. 
ஆகவே அன்ப) உன்னை ஏற்றுக்கொள்வதில் மகழ்ச்சி: 
கொண்டிலது என்மனம்'' எனக்கூறி ஏற்றுக்கொண்- 

டாள் ; அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளுமுகக் தான், அவன் 
ஒழுக்கக்கேட்டினையும், ௮.கனால் ஊரார் கூறும் அலரை 
யும், அகுனால் அவனுக்குண்டாம் புகழ்க்கேட்டினையும். 
அவளுக்கு உண்டாம் இன்பக்கேட்டினையும். எடுத்துக். 
காட்டித் திருத்திய இறம் அறிந்து மஇழ் தற்குரிய தாம். 

“பொதுமொழி பிறர்க்குஇன்றி முழுதாளும் செல்வர்க்.கு 
ய மதிமொழி இடன்மாலை வினைவர்போல் வல்லவர் 
செதுமொழி சீத்த செவி செறுவாக
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முதுமொழி நீராப், புலன்நா உழவர், 

5. புதுமொழி கூட்டுண்ணும் புரிசைசூழ் புனல் ஊர ! 

ஊரன்மன் உரன்அல்லன் ௩மக்கு என்ன உடன்வாளாது, 
ஒருர்தொக்கிருந்த நின்பெண்டிருள் நேராகிக், 
களையா நின்குறிவந்து, எம்கதவம் சேர்ந்து அசைத்தகை 
வளையின்வாய் விடன்மாலை மகளிரை நோவேமோ? — 

10. கேளலன் ஈமக்குஅவன் குறுகன்மின் எனமற்றெம் 
தோளொடு பகைபட்டு நினைவாடு கெஞ்சத்தேம் ; 

ஊடியார் நலம்தேம்ப ஒடியெறிந்தவர் வயின் 
மால்தீர்க்கும் அவன்மார்புஎன்று எழுந்தசொல் நோவேமோ ? 
முகைவாய்த்த முலைபாயக் குழைந்தநின் தார்எள்ள 

15. வகைவரிச் செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் ; 

சேரிபால் சென்று நீசேர்ந்த இல் வினாயினன் 
தேரொடு திரிதரும் பாகனைப்பழிப் பேமோ ? 
ஒலிகொண்ட சும்மையான் மணமனை குறித்து எம்இல் 
பொலிக எனப்புகுந்த நின்புலையனைக் கண்டயாம், 

50. என வாங்கு, 

நனவினான் வேறுகும் வேளா முயக்கம் 
மனைவரின் பெற்றுஉவந்து, மற்று எம்தோள்வாட, 
இனையர்என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற் ராங்குக் 
கனவினான் எய்திய செல்வத்து அனை யதே, 

25. ஐய! எமக்கு'நின்மார்பு.'* 

பரத்தையர் சேரியினின்றும் வந்த தலைவறுக்கு, ஊடல் தீர்ந்து 
வாயில் நேரும் தலைவி கூறியது இது. 

7, பொதுமொழி- உலகம் அனைவர்க்கும் பொது 

என்ற சொல் : மதிமொழி- அறிவுரை) இடன்மாலை - 

உரைக்கும் இயல்புடைய) வினைவர் - அமைச்சர்) 8. 

'செதுமொழி- பொல்லாச சொற்கள்) த - கையப் 

பட்ட)  செறு-வயல்; 4 புலன்காஉழவர்- அறிவு 
கிறைக் க நாக்கை ஏராகக்கொண்டு உழும் பூலவர்) 6.
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கூட்டுண்ணும் - பெரும் அளவில் பெற்றுமஇழும்) 6. 
உரன் அல்லன் - உறுஇியுடையானல்லன் 7). வாளாது- 
ஒவ்வொருவரும் ஓவ்வொரு குறைகூறி? 7. Corr@- 

ஒப்பாக) 8, களையா-கூறிய குறைகக£க் களைந்து? 
கதவம் -கதவு) 9. வளையின்வாய் விடல்மாலை - வளை 

யொலியால் தம்வரவு அறிவிக்கும் இயல்புடைய), 147. 
.வாடு-.கெடுகன்ற) 14. ஓடிஎறிந்து - இடையன் வெட். 

டிய மரம்போலாட); 18. மால்- துன்பம்) சொல் - பழி; 

32. குழைந்த- அழிந்த) தார்- மாலை) எள்ள . நகைக்க. 

48. வகைவரிசசெப்பு- அழகிய வரிகள் அமைந்த செப் 

புக்கலம்; 176. சேரியால்- சேரிதோறும்; 18, ஓலி 

கொண்ட சும்மையான் - ஆரவாரப் பேரொலியால் ) 19. 

பொலிக - பொலிகஎன வாழ்,க்தல் ) புலையன் - பாணன் 2 

94. வேளா முயக்கம் - விருப்பமில்லாத புணர்ச்சி) 23. 

இனைய- இத் தன்மையர் ; ஏக்கற்று - மனம்கொந்து.



ஆ 

எம்மையும் உள்ளுவாய் ! 
நீர்வளம் நிறைந்தது அந்நாடு); நகர்ப்புறங்களின் 

இயற்கைத்தோற்றம், அந்நகர் மச்களின் பண்பட்ட 

வாழ்க்கையின் வனப்பினை விளக்கிக்காட்டும் வளம் 

நிறைந்தது. புறககரில் இருக்கும் பொய்கையில், 
அல்லியும், காமரையும் மலர்ந்து மணம் வீசும் ; கரையில் 

நிழல் கரு மரங்கள் வளர்ந்துள்ளமையால், பொய்கைகீர் 

,தண்ணெனக் குளிர்ந்துருக்கும்; அழகய மெல்லிய 

வெண்ணிற இறகுகள் வாய்ந்த அன்னங்கள்: வாழும் 

- வனப்புடையது அ௮ப்பொய்கை : அன்னங்கள் ஆணும் 
பெண்ணுமாய் இணைந்து இணைந்து, ஆங்கு மலர்ந்துகிடக்' 
கும் தாமரை மலர்களைச் சுற்றிச் சுற்றித்திரியும் காட்ச, 

காண்பார் கண்ணிற்குப் பெருவிருக்தாம். அக்காட்சி 
மனம்கிறை ம௫ழ்ச்சிதரும் மணகாளன்று, நாண்மிகு இ 

யால், தாம் அணிந்துள்ள புதுமண ஆடையால் தம் 

முகத்தை மறைத்துக்கொண்டு கோக்கும், அழகிய லான் 

விழிபோலும் மருண்ட கோக்கை உடைய உயர்குல 

மகளிரைக் தம் வாழ்க்கைத் துணையாக வரைந்து
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சொள்ளும் அக்குல ஆடவர், அம்மகளிர் கையைப் 

பற்றிக்கொண்டு, அந்தணர் ஓம்பும் செந்தழலை வலம் 

abs மணங்கொண்டு வாழும் மணவாழ்க்கையினை- 

மாண்புமிக்க அந்நகரின் நல்வாழ்வை நன்கெடுத்துக் 

காட்டும். ் 

அவ்வளமார் ஈகரில், இளங்காகலர் இருவர் வாழக் 

இருந்தனர்; அவர்கள் இல்லற வாழ்க்கை இனிதே 

கடைபெற்று. வந்தது; அந்நிலையில் ஒருநாள், தரு 

வழியே கேர் ஏறிச்சென்ற அவன் எதிரில், எழில்மிக்க 

ஓர் இளம்பரத்ை, காலில் சிலம்பொலிக்கச் செம்மாந்து 

வரக்கண்டான். அவள் அழகு, அவன் உள்ளத்தை 

அலைக்கழித்துவிட்டது; அவன் அறிவு திரிந்தது) 
அவள், ௮வன் உள்ளத்தைக் கவர்ந்துகொண்டாள் ) 

அவளை எப்படியாவது அடைதல் வேண்டும்; எதைக் 

கூறியாவது அவள் அன்பைப் பெறுதல்வேண்டும் 

எனக் துடிதுடித்தது அவன் உள்ளம்) ஆனால், அவள் 
இன்னள்;) இன்ன இடதக்கள் என்பதை அறியாது 
கலங்கினான்; அவளை தேடிக் கொணருமாறு தேர்ப் 

பாகனை விடுத்து, அவள் வரவிற்காக ஒரு மலர்ச் 

சோலையில் காத்துக்கடந்தான் ; சென்ற தேர்ப்பாகன் 

அவளைத் தேடிப்பிடித்து, இளைஞன் இயல்பும் தகு.இயும் 
எடுத்துக்கூறி. அழைத்துச்சென்று, பூஞ்சோலையில் 
அவள் வருசையை எஇர்நோக்கியிருந்க இளைஞன்பால் 
கொண்டுபோய் விடுத்தான். இகாஞனை அடைந்த 
அவள், ஆடியும் பாடியும் அவனை மஇழ்வித்தாள்) 
இக்ஞன் அவளோடு கூடிப் பூக்கொய்தும், புதுப்புனல் 
ஆடியும் இணன்புற்றுக்கிடந்தான். 

காலையில் தேர் ஏறிச்சென்ற கணவன், நெடிது 
கழியவும் வர்ராஸ்மகண்டு: வருந்இனாள் ௮வன் மனைவி ; 
வள் கலங்கிய நிலைகண்டு தோழியரும் வருந்தினர் ;
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Huge Aor, இணள்ஞனை 50 தடிச் சென்றனர்.) மலர்ச் 

சோலையில் ம௫ழ்ந்திருக்கும் அவன் நிலையறிந்துவந்து 

அவளுக்கு அறிவிக்தனா) கணவனைக் காணாது கலங்கி 

யிருப்பாகாக் கணவன் பர,க்தையர் தொடர்புகொண்ட 

பழியுடையனாயினன் என்ற செய்தி பெரிதும் வருக. 

இற்று; அப்பரகக உறவால் தன் இன்ப வாழ்க்கைக்கு 
இடுக்கண் நேர்ந்துவிட்டூக என எண்ணிக் கலங்கினாள்7 

அவ்வாறு கலங்கியிருப்பாள் முன்வந்து நின்றான் 

இலாஞன். 

ஒழுக்கம்கெட்டு ஊர் இரிந்துவரும் கணவனைக் காண 

வும் சாணின அவள் கண்கள்) அதனால், வந்தவனை 

*வருக” என வரவேற்காது, வாயடைத்து வருந்திக் 

கடக் காள் ) மனைவி, ௩ம் ஒழுக்கக் கேட்டினை உணர்ந்து 

கொண்டாள் ) நம்பால் அவ்வொழுக்கக்கேடு இல்லைஎன 

உணாச்்காலன்றி நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளாள் என 

உணர்ந்தான் இகாஞன் ; ௮.தனால், மனைவியின் அருகில் 

சென்று, பணிந்து கின்று, * மாண்புடையாய்/ இன்று 

நான் ஒரு பரத்ையைக் கண்டது உண்மை); ஆனால், 

என் உள்ளத்தை அவள்பால் பறிகொடுப்ப,தன் முன்னர் 
அவள் இயல்பினை அறிந்துகொண்டேனாதலின், அப்பழி 

பெறாது மீண்டேன்) இது உண்மை. அவள் ஒரு 

பெண்ணேயாயினும், அவள்பால் அப்பெண்மைக்குரிய 

இயல்பு சிறிதும் காணப்படவில்லை; ஒருத்து ஒருவ 

ஷனோேோடே வாழவேண்டும் எனும் வரையறையுள்ளம் அவள் 
பால் இல்லை ; பெண்களுக்குப் பேரணிகலனாயப் பெருமை 

தரூம் நிறைஎனும் குணம், அவள்பால் நில்லாது 8ஙஇ 

விட்டது) மேலும், அவள் தனக்கென ஓர் ' உள்ளம் 
பெற்று, அது உணர்த்தும் வழியில் வாழக்கரு த௩து 

தன்னை விரும்புவார் உள்ளங்கள் உணர்த்தும் வழிகளி 

லெல்லாம் சென்று திரியும் செந்நெறி . இழந்தவள்?



26 மருதநில மங்கை 

அவள்பால் இக்குறைபாடுகள் இருக்கக்கண்டேனா தலின் 

அவளை அப்பொழுதே மறந்துவிட்டேன் ) ஆகவே, பழி 

யூடையன் என என்னை வெறுத்துத் தள்ளாது, ஏற்றுக் 

கொள்வாயாக '” எனக் கூறி இரந்து வேண்டினான். 

கணவன் வாய் அவ்வாறு கூறினும், அவன் 
உள்ளம், தன் உள்ளத்தைக் கவர்ந்துகொண்டோடி 

மறைந்துவிட்ட அப்பரக்தகையை அடைதல் வேண்டும் 
என்ற ஆசையால் கிறைந்து அழிகிறது என்பதை 

அவன் முகக்குறிப்பால் அறிந்துகொண்டாள் அவன் 
மனைவி ; அ.கனால், அவன் ஒழுக்கக்கேட்டினை எடுத்துக் 
காட்டி, இடிக்துரைக்கக் துணிந்தாள்) “4 இஃஞ/ ந 
என்னை. அந்தணர் ஓம்பிய செந்தழல்முன் கைப்பிடித்து 
மணங்கொண்டாய் எனினும், உன் மணவினைக்கு, அவ் 

வழலைச் சான்றாகக் கொண்டிலைபோலும் ; அதனால், 
மணந்துகொண்ட மனைவியாம் என்னை மறக்காது காக்கும் 

கடிமையை நீ கருதுகன்றிலை'' என எடுத்துரைக்க 
விரும்பினாள் ; விரும்பிய கரு.த்)ைக விளங்க உரைக்காது, 
ஐய! உன் பூறககர்ப் பொய்கைவாழ் அன்னச 

சேவலுக்குத், தாமரை மலரைத் தன் காதல் சான்றாகக் 
கொள்ளும் கருத் இல்லையாகவும், அது மணமகன் மண 
மகாக் கைப்பிடித்து, மணச்சான்றாகத் தன்முன் 
கிடக்கும் செக்தழலை வலம்வரு தல்போல், தன்பேட்டினைக் 
கூட்டிக்கொண்டு, தாமரை மலரைச் சற்றித்இரிகறது) 
அவவழகிய வளம்மிக்க ஊரின் தலைவன் 8 '* என அவன் 
ஊர்வள*த்தில், அவன் ஒழுக்கக்கேட்டினை உட்புகுத்தி 
உரைத்தாள். 

இவ்வாறு மறைத் துமொழி இளவியால் அவனைப் 
பழித்தவள், அவனைகோக்கஇ “ஜய! உன் உள்ளம். 
ur bm sider ஓடுகிறது; அவசரக் காணாது கலங்கு 
PSs அவளோடு ஆடிப்பாடி மழ விரைகிறது?
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உண்மை இதுவாகவும், *பண்பற்றவள் அப்பரத்ைர 

ஆகவே அவள்பால் பற்றுக்கொண்டிலேன் '' எனக் 
கூறிப் பொய்யுரைத் தல். ஏனோ? உன் செல்வச் செருக் 
கால், உன்.ஆட்சி ஆணவக்கதால் இவ்வாறு பயனற்ற 

சொற்களைச்சொல்லிப் பிழை மறைக்கப்பார்கதல் பண்: 

பாமோ? என் அன்பிற்குப் பணிந்தாய்போல் பொய் 

நடிப்புக்கொள்ளுகல் பொருந்துமோ? அன்ப/ நீ 

காட்டும் இவ் அன்பு, பொய்யானது என்பதை அதி 
வேன்) ஆதலின், அதுகண்டு என்மனம் மகிழாது) 

இவ்வாறு என்பால் அன்புகொண்டாய்போல் வந்து, 

பணிந்துநின்று, கின் தகு. இக்கு மாறாகப் பொய்யுரை த்து. 

வாழ்தஸலைக் கைவிடுக; நான நின்பால் வேண்டுவது: 
ஒன்றே; அ௮கைமட்டும் மறவாது செய்ச ; உன்மனம்: 

விரும்பும் மகளிரைப்பெற்று மகிழ்ந்து வாழ்க; அவ்வாறு 
வாழ்ந்து, அவர்பால்கொண்ட பற்று அற்றவிடத்து, 
மணங்கொண்ட மனைவியொருத்து உளள் என என்னை 

மறவாது கின த்துக்கொள்வாயாக) அஃது perp 

எனக்கு ஆறுதலாம் '' எனக் கூதி வருக்இனாள். 

* போதுஅவிழ் பனிப்பொய்கைப் புதுவது தளைவிட்ட 
தாதுசூழ் தாமரைத் தனிம௰ர்ப் புறம்சேர்பு, 
காதல்கொள் வதுவைநாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய 
மாதர்கொள் மான்நோக்கின் மடந்தை தன்துணையாக 

5. ஓதுடை அந்தணன் எரிவலம் செய்வான்போல் 
ஆய்தூவி அன்னம், தன்அணி௩டைப் பெடையொடு 
மேதகத் திரிதரூஉம் மிகுபுனல் நல்ஊர ! 

தெள் அரிச் சிலம்புஆர்ப்பத் தெருவின்கண் தாக்கி,நின் 
உள்ளம்கொண்டு ஒழித்தாளைக், குறைகூறிக் கொளநின்றாய் , 

10. துணிந்தது பிறிதாகத், துணிவிலள் இவள் எனப் ' 
பணிந்தாய் போல்வந்து, ஈண்டுப், பயனில மொழிவாயோ ? 

பட்டுழி அறியாது, பாகனைத் தேரொடும். 
விட்டு,அவள் வரல்நோக்கி, விருந்தேற்றுக்கொள நின்றாய் ,
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நெஞ்சத்த பிறவாக, நிறையிலள்இவள்; என 
75. வஞ்சத்தான்வந்து, ஈங்கு வலியலைத்து ஈவாயோ ? 

இணர்தகை தண்காவின் இயன்ற நின்குறிவந்தாள் 
புணர்வினில் புகன்று, ஆங்கே புனல்ஆடப் பண்ணினாய் 9 
தருக்கிய பிறவாகத் தன்னிலள் இவள், எனச் ் 
செருக்கினால் வந்து,ஈங்குச்சொல் உகுத்துஈவாயோ ? 

20, என வாங்கு, 

தருக்கேம் பெரும ! நின்அல்கல் விருப்புற்றுத் 
தாழ்ந்தாய் போல்வந்து தகவில செய்யாது, 
சூழ்க்தவைசெய்து, மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய், 
வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்றக்கால் '* 

பரத்தையர் சேரியினின்றும் வந்த தலைலஜெடு ஊடித், தலைவி 
கூறியது. 

7. போது- அரும்புகள் ; அவிழ்- மலர்கின்ற; புது 
வது-புதிதாக; தகவிட்ட-மலர்ந்த; 2. வதுவை - 
இருமணம்) கலிங்கம்- ஆடை; &. ஓது-வேதம்) 6. 
ஆய் - அழகிய); தூவி- இறகு; 7. மேதக- பெருமை 
wre; 8. தெள்்-தெளிந்த7 ௮ி - உள்ளிடுபரல்கள் $ 
தாக்கி - எதிர்ப்பட்டு) 9, குறைகூறி-உன்குறையைக் 
கூறி) 10, துணிந்தகது- கருதியது) துணிவு - தனக்கே 
ONE ETE வரைந்துகொண்ட ஒழுக்கம்) 18. பட்டுழி- 
'சென்றவிடம்; 13. விருந்து- விருந்தாக ; 15. eed - 
ஆட்சி அணவத்தால் ; அலைத்தீவாயோ - வருத்து 
வாயோ) 16. இணர் - மலர்க்கொத்து) தகை-மிக்க? 
கா- சோலை ) இயன்ற -குறித்த; 17. புகன்று - 
பாராட்டி.) 18. தருக்கிய- நெஞ்சும௫ழ்ந்து. கருதியது) 
தன்னில்ள் - தனக்கென ஓர் இயல்புடையளல்லன் : 19. 
உகுத்து -வீணேகொட்டி; 98, சூழ்நக்தவை- உள்ளம் 
விரும்பியஸ் த; 24, வீழ்ந்தார். உன்னால் 
பட்டவர், 

விரும்பப்
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ஈவமணிகள் நாற்புறமும் சிகுறிக் இடப்பதுபோல்,. 

நிறங்களால் வேறுபட்ட மலர் வகைகள் நிறைந்து ஒரு. 

பொய்கையில், சேவலும் பெடையுமாய் இரு அன்னங்கள் 

இணைபிரியாது வாழ்க்திருக் கன; ஒருநாள்) அன்னங்கள் 

இரண்டும் அப்பொய்கை நீரில் உலாவந்தன; அப் 

பொழுது, ,நீரளவிற்கு மேலும் நீண்டு வளர்ந்து கின்ற. 

ஓர்இலை சேவலை மறைத்துக்கொண்டது; உடன்வந்த 

சேவல், .இடுமென மறைந்து போகவே, கலங்கிற்றுப் 

பெடையன்னம்; பொய்கை முற்றும் ஓடி அலைந்து தேடிப் 

UIT GGG; எங்கும் அதைக் கண்டிலது;) அதனால்,. 

உள்ளம் சோர்ந்து, உடல் களர்ந்து ஒருபால் ஓய்ந்து 

நின்றது; அக்கிலையில், வானத்தே எழுந்த வெண் 
மதியின் கிழல்; அப்பொய்கை நீரில் எதிரொலித்தது ; 

அக்கிழலை த் “திடுமெனக் கண்ட பெடையன்னம், ௮) த். 

தன் காகுற் சேவலாகவே கருஇவிட்டது/! அதனால், அர் 

நிழலை நோக்கி விரைந்தது ; அந்நிலையில், இலைமஜைவி' 
9 

னின்றும் வெளிப்பட்ட சேவல், அதன் adr வந்தது,
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தன். காதுற்சேவல் கன்னை மறந்துவிடாது, தன்னைகு 
தேடி. வரக் காணவே, அதன் அறியாமை அதற்குப் 
'பெருகாணைக் தந்தது; காணிய அப்பேடு, நெருங்க 
மலர்ந்து நிற்கும் தாமரை மலர்களின் இடையே புகுந்து 

.தன்னைமறைத்துக் கொண்டது. ' இத்தகைய அழகிய 

காட்சிகளுக்கும், கிகழ்ச்சிகளுக்கும் நிலைக்களமாய் வளம் 
மிக்க நாட்டில் காதலர் இருவர் கருத்தொருமித்து 

OUT LP GIO GOTT ; 

காதல் எனும் காற்று உந்த, இன்பத்திற்கு இருப் 
பிடமாய், அமைஇயாகச் சென்று கொண்டிருக்கு ௮வர் 

வாழ்க்கைப் படகு, பாத்தையர் ஒழுக்கம் எனும் 

பூயலால் தாக்குண்டு தன்நெறி பிறழ்ந்தது) இகாஞன் 
பர.தைதயர் ஒழுக்கம் மேற்கொண்டு, அப்பரக்தையர் 

சேரி புகுந்து வாழத் கொடங்கினான். 

கணவனமார் பிரிவ, பொதுவாக மகளிர் அனைவர்க் 
கும் பெருக் துயர தரும்; அதிலும், கணவன் பொருள் 
கருதியோ, போர் குறித்தோ பிரிந்திலன், பரத்தையர் 
உறவு நாடிப் பிரிந்தான் என அறிந்தால், . அப்பிரிவை 
அவர் தாங்கிக் கொள்ளார்) அப்பிரிவுத் துயரைத் 
தாங்கிக்கொண்டு வாழ்தல், அம்மகளிரால் இயலாது; 
அதனால், கணவன், பர,த்ையர் மனைபுகுக்து வாழ்கிருன் 
என்ற செய்கு கேட்டு அவன் மனைவி கலங்கினாள். 
கலக்க மிகுதியால், Maser நலன் அவளைவிட்டு 
மறைந்தது. அவள் எண்கள் உறக்கம் கொள்ள 
மறுத்தன); உறக்கம் இழந்து, உள்ளத்துயர் மிகுந்து 
வருந்திய நாட்கள் எண்ணற்றன கழிந்தன; சோர்வு 
மிகு கதியால், உடல் ஒரோவழி படுக்கையிற் சாய, ௮ தனால் 
அவள் கண்கள் அணையிற் படிந்து சிறித உறக்கம் 
கென்றும் ஆனால், அக்கிலையில், கணவன், ty Gur 
Garr G பர்த்ையை, அவளுக்கு உறவாய Ur Son Sur
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சூழ்ந்து கின்று பாராட்ட மணங்கொள்ள, அம்மண 

விழாக் குறித்து எழும் முரசொலி, அவள் காதுகளுள் 

வந்து பாய்ந்து, YUM VEE SO G1 'போக்டுவிடும் ; 

கணவனை நினைந்து நினைந்து, ஓயாது அழுது, உறக்கம் 

மறந்த அவள் கண்கள், ஒரோவொருகால், அவள் 

மகன், அழுதுகொண்டிருப்பாள் முன்வந்து அணைத்துக் 

கொள்ள, அம்மகனைப்பற்றிய கினைவு மகழ்சசி, கணவன் 

ஒழுக்கக் கேட்டினை ஒருவாறு மறக்கச் செய்ய, சிறிதே 

இமை மூடி உறக்கம் கொள்ளும்) ஆனால், அந்நிலையில், 

அவள் கணவன், தான் விரும்பும் பரகிைையர் பலரையும் 

ஒன்றுகூட்டி அழைத்துச் சென்று, ஊர்மன்றததே கூடி. 

யிருந்து, அவரோடு துணங்கைக் கூத்தாட, Dar 
ஆட்ட தீநின் இடையிடையே அவர் எழுப்பும் ஆரவாரம் 

பேரொலி, அவ்வுறக்கக்ைகக் கலைத்துவிடும். இரவும், 

பகலும் கணவன் கொடுமையே கருத்தில் நிற்பதால், 

கண்கள் எக்காலமும் நீர்கிறைந்து வழியும்; நீர் நிறைந்த 

கண்ணின் இமைகள், எக்காலமும் இறந்தே கிடத்தல் 

இயலாது) அதனால், அவள் இமைகள் சிறித மூடி. 

உறக்கம் கொள்ளுமாயினும், அக்காலை, ௮வள் கணவன் 

அவன் விரும்பும் பரதிதையரை, அப்பரதிையர் சேரியி 
னின்றும் ஏற்றிக்கொணரும் தேர்க் குதிரைகளின்கழுத்து 

மணியினின்றும் எழும்ஒலி, தெளிவாக ஒலித்து, அவ் 

வுறக்க தை ஒழித்துவிடும். 

இக்கிகழ்ச்சிகளால், அவள் பெரிதும் கலங்கனாள் 

அவள்கிலை பெரிதும் கவலைக்டெமாயிற்று: ஆற்றல் 
மிக்க பேரரசன் ஒருவன், தன்காற் படையும் புடைசூழ 

வந்து, மதிலைவகாத்துக் கொள்ள, உள்ளே ஆற்றல் 

இழந்து அடைப்பட்டுக் கடக்கும் அரசன், இரவெல்லாம் 

உறக்கமற்றுக் இடந்து, விடியற்காலையில் ADC ge. oda 
கொள்பொழுதில், மதிற்புறத்தேதே உள்ள? பகையரசன்
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பாசறையில். பள்ளி எழுச குறித்து எழுப்பும் முரசொலி 

கேட்டு, சண்ணிமை விழித்துக் கலங்குவான்போல் 

கலங்கி வாழ்க்காள் அப்பெண். 

௮.தீ.தகைய நாட்கள் -பல கழிந்தன) ஒருகாள், 

இகாஞன் தன் வீட்டிற்கு வக்.தான் ; :மனைவியின் சோழி 
யைக் கண்டு, * என் மனைவி என்மீது கொண்டிருக்கும் 

கோபத்தைப் போக்கி, என்னை அவள் ஏற்றுக்கொள்ள த 

துணை புரிவாயாக? என வேண்டிக்கொண்டான். 

அவனால், அவன் மனைவிபடும் பெருந்துயரைப் பார்த 

இருப்பவளா.தலின், ௮க்தோழி அவன்பால் கடுஞ்சினம் 

கொண்டிருந்தாள்; அவன் பிழைகளைப் பொறுத்து 

அவனை ஏற்றுக்கொள்ள அவன் மனைவி இசையினும், 
அவள் இசையாள்; அவன்பால், அவளுக்கு அக துணைக் 

கடுங்கோபம்) அதனால், அவளை * ஈங்கு வாரற்க'' எனக் 
கூறி வழிமறிக்க விரும்பினாள்; ஆனால், அது முறை 

யாகாது என்றது, அவள் பண்பறியுள்ளம். மேலும், 

அவன் பரத்தையர் ஒழுக்கத்துற்குக் காரணமாயிருக் 

தவன், பண்டெல்லாம் தம் மனைக்குவந்து பாடிப் பரிசில் 

பெற்றுப் பிழைத்த பாணனே யாதலின், அவன்மீதும், 

அவள் கடுங்கோபம் சென்றது; அ௮.கனால், முகுற்கண், 
அவன் ஒழுக்கக் கேட்டினையும் அ. தனால் உறக்கமும் 

இல்லாமல், ௮ வன் மனைவி வருந்திய வருத்த மிகுதி 
யினையும் விளங்கக் கூறிய பின்னர், அன்ப! உன் 
ஒழுக்கக்கேட்டால், நாங்கள் உறக்கம் ஒழிந்து அழியினும் 
அதிக; அது குறித்து இனி, யாம் வருந்தேம்; ஆனால், 
உனக்கு உற்ற துணைவஞனாய், நீ விரும்பும் பரத்தையர் 
மனக்கண் இருந்து, யாழிசைத்துப் பிழைக்கும் அப் 
பாணன், இனி, ஈங்கு வாரானாகுக? அவனைக் காணப் 
பொரு எம்கண்கள்; அவன் காட்சியே எம்மைக் கடுக் 

அயர்க்கு உள்ளாக்குகிறது”! எனக் கூறி அவனுக்குக் 
கதவடைத்தாள். ்
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1* மணிநிற மலர்ப்பொய்கை மகிழ்ந்தாடும் அன்னம், தன் 
.அணிமிகுசேவலை அகல்அடை மறைத்தெனக், 
கதுமெனக் காணாது கலங்கி, அம்மடப்பெடை 
'மதிநீழல் ரீருள்கண்டு, அதுஎன உவந்துஓடித், 

..துன்னத் தன்எதிர்வரூஉம் துணைகண்டு, மிகராணிப் 
பன்மலர் இடைப்புகூஉம் பழனம்சேர் ஊரகேள் ; 

நலம்ரீப்பத் துறந்து, எம்மை௩ல்காய் நீவிடுதலின், 
பலநாளும் படாதகண் பாயல்கொண்டு இயைபவால் ; 
துணைமலர்க் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட 
மணமனைத் ததும்பும் நின்மணமுழவந்து எடுப்புமே ; 

அகலநீதுறத்தலின், அழுதுஓவா உண்கண் எம் 
புதல்வனை மெய்தீண்டப் பொருந்துதல் இயைப வால் ; 
நினக்குஒத்த ௩ல்லாரை கெடுநகர்த் தந்து,நின் 
தமர்பாடும் துங்கையுள் அரவம்வந்து எடுப்புமே , 

வாராய்நீ துறத்தலின், வருந்திய எமக்குஆங்கே 
நீர்இதழ் புலராக்கண் இமைகூம்ப இயைப வால்; 
நேரிழை நல்லாரை நெடுககர்த் தந்து நின், 
தேர்பூண்ட நெடுஈன்மான் தெண்மணி வந்து எடுப்புமே , 

எனவாங்கு, 
மெல்லியான் செவிமுதல், மேல்வந்தான் காலைபோல் 
எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக ; நின்பெண்டிர் 
இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇக், கல்லாவாய்ப் 
பாணன் புகுதராக் கால். '* 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவனுக்கு வாயில் மறுக்கும் 
தோழி கூறியது இது. 

1. மணி-நவமணிகள் ) 4, அடை- இலை) மறைத் 

கென -மறைத்துக்கொண்டதாக/) 4, கதுமென - விரை 

வுப்பொருள் குறிக்கும் ஒரு குறிப்புச்சொல்) &, மத 
நீழல் - இங்களின் நிழலை) அதுவென - சேவல் ன்ன 

மாகக் கருஇ; 8, துன்ன- கெருங்கிவர/ 6; பழளம்- 

3 .
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வயல்கள்) 8. படாத- உறங்காக ;) இயைபஆல் - இமை 
பொருந்து தலும் கூடும்; 9: கோகையார் - பரத்தையர் ; 

வைகலும்- நாள்தோறும்) 10. ததும்பும் - ஒலிக்கும் 
் எடுப்பும் - கலைக்கும்; 11. pur-gurs; 39, பொருந்து 
தல் - உறக்கம் கொள்ளுதல்; 14. தமர்- உறவினராய 

பரத்தையர்) துணங்கை- ஒருவகைச் கூதீது ) HTD 
ஒலி) 16, நீரிதழ்- நீர்நிறைந் த மலர்போலும்; புலராக் 

கண்-நீர் அறுகு கண்கள்) கூம்ப- குவிய) 49. மான் - 
குதிரை ;, தண்மணி - தெளிந்த மணி ஓசை); 80. மெல் 

லியான் -படையின்றி மெலிந்து அரணுள் அடங்கி 
இருப்பவன் ;) மேல்வந்கான்- படையொடு முற்றியிருப் 

பவன் ; காலைபோல் - காலை முரசொலிபோல்; 81. எல் 

லாம் - நின் இருவிகாயாடல்களெல்லாம்; 99. கல்லா - 

யாழிசை,த்.தல் தவிர வேறு எதையும் அறியாத.
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அல்ர்மார்பு காணிய 
மணங்கொண்ட : மனைவி, . மனையின்௧ண் இடந்து 

வருந்த, ஓர் இளைஞன், பரதிையர் சேரிசென்று வாழ்ந் 

இருக்கதான். ஆங்கு, இளமைகலலம் குன்றாமல் வாழும் 
இளம் பரத்தையர்களாகக் தேடிப்பிடித்து, அவர்பால் 
பேரின்பம் உற்று, மேலும் அ௮த்தகையர் பலரைப் 
(பெற்று மகிழவேண்டும் எனும் ஆசையால், gous 
அதையர் சேரியை விடுத்துவரும் மனமின் றி, வவகயில் 
'வாழ்க்தருக் தான். 

- வன் ஒழுக்கக் கேட்டை உணர்ந்து, அதனால் அவ 
ணுக்கும், தனக்கும் உண்டாம் புகழ்க்கேட்டை எண்ணி 

வருந்தினாள் அவன் மனைவி, அவன் பரத்தைமை 

ஒழுக்க தீ), அவனுக்கு வேண்டியவரிடமெல்லாம் கூதி 
வருக்இனாள். அவன் ஒழுக்கக் கேட்டிற்குத் துணைபுரியும் 

அவன் பாகனையும், பாணனையும் பழித் தாள். ஒருகாள் 

அ வளைக்கண்ட தேர்ப்பாகன், * அம்மையே 1 உம் கண 
வருக்கு வேண்டி௰ மகளிர், அவர் விரும்பும்? ம்களிக, 
ங்களையல்லது பிறர் எவரும் இலர்; அ.ச. ககையசர்
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எவரையும் நான் தேரேற்றிக் கெசணர்க் தறியேன் ; 

எனக்கு வாழ்வளிக்கும் இ.த்ேேதர்மீது ஆணை என்று கூதி 
AGA அகன்றான். பிறிகொருகாள் பரணனைப்பார்த் 

தாள்) அவனை அழைத்துக் கன் கணவனுக்குத் துணை 

போகும் ௮வன் கொடுமையைக் கண்டித்தாள் ) அவள் 
இனம்கண்டு நடுங்யெ அ௮ப்பாணன், :: அம்மையே! அவர். 

பரத்தையர் உறவு கொண்டிருப்பதை நான் அறியேன் 7 

அவர் உறவுகொண்ட பரத்தை யார்? அவர் செல்லும். 

இடம் எது என்பதும் எனக்குத் தெரியாது 7; தெரிந் தால் 

அதைக் தங்கள்பால் அறிவியாதிரேன் ; தங்களுக்கு 
மறைத்துக் கொடுமைபுரியும் சிறுமைக்குணம் என்பால் 

இல்லை) இது உண்மை; என் யாழ்மீது ஆணை '' என்று 

கூறி அசன்ருன். ஒருநாள், கணவனின் ஆருயிர் 

நண்பன் அ௮வனைத்தேடி அவன் மனைக்கு வந்தான் 2 

ஆங்கு  அவனைக்கண்டிலன்;) வந்த அந்கண்பன்பால்,. 

அவள் கணவன் மேற்கொண்டிருக்கும் ஒழுக்கக் 

கேட்டைக் கூறி வருக்இனாள். ஆனால் வக்,த நண்பனோ, 
கன் தோழனின் தவறுகளைப் பொருட்படுத்தாது 

அவன்பால் காணலாம் அருங்குணங்கள் பலவற்றையும் 
எடுத்துக்கூறிப் பாராட்டி, அ௮.த்தகையான் தவறு செய். 

யான் என்றுகூறி ௮வள் வாயடைத்துச் சென்றான்... 

... தேர்ப்பாகனும், யாழ்ப்பாணனும், ஆருயிர் நண் 
பனும், கணவனுக்கு உ.ற்றவராகவே பேசக்கண்டு, 
அவள் _தன் துயர். இீர்ப்பாரை அறியாது கலங்கினாள்... 
அக்கலக்கம் இர, ஒருநாள். இயற்கைக்காட்சிகளைக் சண்டு 
வரலாம் எனக் கருஇப் புறககரை அடைந்தாள். அவ்ள் 
சென்ற காலம் விடியற்காலம்; இளஞாயிறு மெல்ல 
மெல்லக் தன் கதஇர்கக&£ப் பரப்பிக்கொண்டி ருக் தான் ; 
ஒரு பொய்கையை அடைந்தாள் ; தசமரை அரும்புகள் 
மலர, த்தோடங்கெ ; . ஒருவண்டு மலரும் அரும்புகளை த
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ேேடிச்சென்று, அவற்றில் உள்ள தேதனைக்குடி.த்து 
மகிழ்ந்தும், மேலும் அ தீதேன்கஞுடிக்கும் ஆசையால், 
அிப்பொய்கையை விட்டு அகலாது, அப்பொய்கைகையி 

லேயே சுற்றிச் சுற்றி வந்தது. இந்தக்காட்சியை அவள் 

கண்கள் கண்டன? ஆனால், கணவனையே எண்ணிக் 
கொண்டிருக்கும் ௮வள் மனத்திற்கு அக்காட்சி புலப் 

ய்ட்டிலது. அகுற்கு மாருக, அப்பொய்கை பரத்தையர் 
சரியாகவும், மலரும் புதுமலர்கள் பருவம்பெற்ற இளம் 

பரதிையராகவும்,  அம்மலர்களாச் : சுற்றித்திரிந்து, 

அவற்றின் தேன் உண்டு மூழும் வண்டு, அவ்விளம் 

பரத்ைதயர்பின் சென்று, அவர்மனம் மகிழுமாறு பலப் 

பல கூறி அவரை அடைந்து, அவர்பால் நலம் நுகர்ந்து 

கிடக்கும் கணவனாகவும் ; தேன் குடிக்.த பின்னரும், அவ் 

வண்டு, பொய்கையைவிட்டுப் போக மனம் . இன்றி 

ஆங்கேயே சுற்றிச்சுற்றி வருதல், இளம் பாக்கையர் 

சிலரோடு இன்பம் நுகர்ச்க. சன் கணவன், மேலும் அம் 
மகளிர்பால் இன்பம் நுகரும் ஆசையால், அச்சேரியை 

விட்டு வர மனமின்றிக் கிடப்பகாகவும் தோன்றவேடி 

பெரிதும் வருக்இனாள். 

அக்கிலையில், அதுகாரும் இலைகளால் மறைப்புண்டு 

அவள் கண்ணிற்குப் புலப்படாகஇருந்த ஒரு பெரிய 

காமரை wor, தன்னை மறைத்திருக்க இலைகள் 

அகலவே, - அவள் கண்ணிற்குப்பட்டது ; ஞாயிற்றின் 
ஒளி அ.தன்மீதுபடரவே, ௮.தனமீது படிந்திருந்,த பனிகீர் 
சிறுசிறு துளிக்ளாகச் சிந்இசசொட்ட, மெல்ல மெல்ல 

மலரும். அக்காட்சியைக் எண்டு மஇூழ்ந்தாள். தன்னைப் 

பற்றிய நினைவு 'மீண்டும் கலைதூக்கற்று) தன்னைப் 
ரிரிந்து,கொடுமை செய்யும் கணவன்; தன்பால் வந்து 

* என்பிழை பொறுத்து ஆட்கொள்க” என்று கூறி 

வந்து என்முன் தோன்றானா2? அவளனைக்கண்டு என்
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அகமும் முகமும் ஒருங்கே மலர, என் கண்களில் தேங்கிக் 
இடக்கும் நீர் சீழே துளிர்த்து வீழ்ந்துபோக, என்: 

முகமும் இம்மலர்போல் மகிழ்ச்சியால் மலரா,தா 7” என்ற. 

எண்ணம் எழ ஏங்கினாள். 

அவ்வெண்ணம் அலைக்க எழுந்து வீட்டிற்கு வந். 

தாள்) அவள் வந்த சிறிது நேரத்இிற்கெல்லாம் கண 

வனும் வந்து சேர்ந்தான். புணர்சசக்கால த்தில், பரத் 

தையா, தம் பல்லாலும் நஈகத்தாலும் பண்ணிய புண்கள், 
அவன் மேனியில் அவ்வாறே தெரிந்தன. அவற்றை. 

மறைக்கவேண்டும் எனும் மானவுணர்வும் அவனுக்கு, 

இருப்பதாகத் கோன்றவில்லை. அம்மட்டோ.? அவண் 

கழுதை நோககினாள்); புணர்ச்சியின்போது, பரத் 
ஹையர், அவனைக் கம் கைகளால் வளைத்து ௮ணைத்துக் 

கொள்ள அக்கிலையில் அவர் கையில். அணிந்த: 

கொடிகள் அழுக்்இயதனால் ஏற்பட்ட தழும்புகள், ௮வண் 

கழுத்தில் எடுப்பாக, எல்லோருக்கும் எளிதில் தெரிய 

மாறு இருப்பதைக் கண்டாள். அவன் அவளை அணு 
கினான்) அவன் மார்பு புதுமணம் விசிற்று; அது, 
அவன் உறவுகொண்ட பர,த்தையரின் மணம்காறும் 
கூந்தலில் இடந்து உறங்கயதால் உண்டான மணம் 
என்பதை அறிந்தாள் ; ஆறாச்சினம் கொண்டாள். 

“ அன்ப! ஒழுக்கத் இன். உறைவிடம் ரீ ; மனைவியை 
யன்றிப் பிறர்மனை புகுக்தறியாக் குணக்குன்று £ என் 
நெல்லாம் உன்னைப் புகழ்ந்சனர், உன்பாகனும், பாண 
னும், தோழனும்) அவர்கள் இப்பொழுது எங்கே 
அவர்கள் இக்கிலையில் ஈண்டு வரட்டும்; வந்து உன்னைக் 
காணட்டும் ; பரத்தையர் பண்ணிய இப்புண்களை, ௮வச் 
தொடி அழு;த் இச்செய்த இ.ச தழும்பைக் காணட்டும் £ 
அவள் கூந்தல் மணம் உன் மார்பில் வீசுவதை
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அகரட்டும் 7 பின்னர். கூற்ட்டும், ரீ.எத்துணை க் தூயோன் 
என்பத?” என்று கூறிச்சினக் தாள். 

பின்னர் சிறித அமைதஇயுற்று * அன்ப? அன்பு 

குறையாது, நீ செய்யும் தலையளியால் உன்னைப்புணரும் 
பேறு பெற்ற அப்பரத்ையரைப் பழிப்பவர் ஈங்கு. ஒரு 

வரும் இல்லை. வெளிவக்ச சுஇர்கள், பாலேறி முற்றப் 

பெருமழையை எ.இர்கோக்கி வாடும் பயிருக்கு, மேகம்; 

அது வேண்டும் பெருமழை தராது, சிறுதூரலை அளிப் 
பதுபோல், உன் அன்பை :ஆரப்பெற்று உயிர்வாழ 
விரும்பும் என்பால், ஓர் ஆண்டிற்கு ஒருகாள் என வந்து 

சிறிதுபொழுகே. தங்கச் சிறிது இன்பம் அளித்துச் செல் 

வதை யான் வேண்டேன் ) அ௮.தகனால், நான் பெருந்துயச் 
கொள்கிறேன்; ஆகவே, அ௮ன்ப/ இதுகாரும் உன் 
வருகையை எ.இர்கோக்கு, * இன்று, வருவர் நாளை நில். 

லார்' என எண்ணி எண்ணி அமைதியுற்று வாழ்ந்தது 
போலவே; இனியும் வாழவல்லேன்;) உன்னை இமைப் 

பொழுதும் பிரியாது பேரின்பம் நுகரும் அப்பர த்தையர் 

வருக்காவாறே, அவர் மனைக்கே செல்க”? என்று 

Gob ga அவ்விடம்விட்டு ௮ப்பாற்சென்றாள். 

** விரிகதிர் மண்டிலம் வியல்விசும்பு ஊர்தரப் 

புரிதலை தளைஅவிழ்ந்த பூ௮ங்கண் புணர்ந்து ஆடி. 
வரிதுவண்டு வாய்சூழும் வளங்கெழு பொய்கையுள், 

5. துனிசிறந்து இழிதரும் கண்ணின்கீர் அறல்வார 
இனிது அமர் காதலன் இறைஞ்சித் தன்அடி சேர்பு 
நனிவிரைந்து அளித்தலின் நகுபவள் முகம்போலப், 
பனிஒருதிறம் வாரப் பாசடைத் தாமரைத் 
தனிமலர் தளைவிடூஉம் தண்துறை நல்ஊர !- 

 ஓஒருநீ; பிறர்இல்லை அவன்பெண்டிர் ' எனஉரைத்துத் 
10. தேரொடும் தேற்றிய பாகன்வந் தீயான்கால் ? 

ஓர்இல்தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்தபுண் 
பாரித்துப் புணர்த்தலின், பரத்தைமை காணிய,
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*ழடுத்துஅவன் [/குவழிமறையேன் ' என்று யாழோடும் 
எடுத்துச் சூள்பலவுற்ற பாணன் வந்தீயான்கொல் ? 

15, அடுத்துத் தன்பொய் உண்டார்ப் புணர்ந்தநின் எருத்தின்கண் : 
"எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி.வடுக் காணிய, 

தணந்தனை எனக்கேட்டுத், தவறுஓராது எமக்குநின் 
குணங்களைப் பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்கொல் ? 
கணங்குழை நல்லவர் கதுப்பறல் அணைத்துஞ்சி 

20. அணங்குபோல் கமழும்நின் அலர்மார்பு காணிய ; 

என்றுமின், 
தீராமுயக்கம் பெறுநர்ப் புலப்பவர் 
யார்?ரீ வருகாள்போல் அமைகுவம்யாம்; புக்கீமோ ? 

.... மாரிக்கு அவாவுற்றுப் பீள்வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு 
25. ஆராத்துவலை அளித்தது போலும், 

ஓர் யாட்டு ஒருகால் வரவு," 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவறுக்கு, வாயில் மறுக்கும் 
தலைவி கூறியது இது. 

புரி தலை - இகுழ்முறுக்குண்ட கலைகள்; பூ௮ம்கள்- 

பூவில்்உள்ள அ௮ழகியதேன் : 4, துனிசுிறந்து - வெறுப் 
புற்று) 7, ஒருஇறம் - ஒருபால்; வார - ஒழுக; 8, தகா 

விடும் - மலரும்; 9. ஒரு - ஆராய்ந்து பார்; 10. தற்திய- 
தகெளிவித்த; வந் தீயான்கொால்-வாரானோ? 19. பாரித்து- 

பலரும்காணப் பரப்பி; 13. மடுத்து - வலியச் சென்று; 
48. எருத்தின்கண் - கழுத்இன்சண்$) 17. தணக் தனை - 
,பிரிந்து போயுள்ளாய் / ஓராது - எண்ணிப்பாராது 3 
19. கதுப்பு௮றல்- அறல்போன்ற கூந்தல்) 29, ரா 
முயக்கம் - அன்புநீங்கா,த புணர்ச்சி; புலப்பவர் - வெறுப் 
பவர்); 93. புக்கமோ - சென்று வாழ்க ) பீள்வாடும்-௧ இர் 
கள்வாடும்; 86. ஆராத்துவலை - நிறையாத Wen tp; 
96. ஆட்டு:-- ஆண்டு.
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கணவன் பர.தீ)தவீடு சென்றுவாழும் பழியுடையன் 

ஆனான்) அவன் செயல் அறிவுடையோர் பாராட்டும் 

 அறமாகாது என அவனுக்கு அறிவரைகூருது, ௮வண் 

பரத்தையர் ஒழுக்கத்துற்குக் துணைபுரிந்தனர் அனை 
வரும்) கணவனும் மனைவியும் கூடி. மேற்கொள்ளும் மனை 

- வாழ்க்கையின் மாண்புகளைப் பாராட்டிப் பாட்டிசைக்க 
வேண்டிய பாணன், ௮க்கணவன் பர,த்ைையரோடு கூடி 

வாழும் வாழ்வில் பெறலாம் இன்பமே பேரின்பமாம் 
எனப் பாராட்டி அவனை மூழ்விக் தான் ) ஊர்மக்களின் 

ஆடைகளை அழுக்குப்போக வெளுத்துக் சந்து, ௮ம் 

மக்களா... அறநெறியில் Ams sé senor 
'வண்ணாத்இ, தன் வெளுக்கும் தொழிலைக் கைவிட்டு, 

அவன் விரும்பும் பரதையரைக் தேடிச்கொண்டுவரும் 

தூது த்தொழில் மேற்கொண்டாள். ஒழுக்கநெறி உணர்த் 

தும் விழுமிய கடப்பாட்டை உடைய ௮க்தணன், அப் 

புகழ்கெறி மறந்து, பழிகெறி மேற்கொண்டு புரத்தையர் 

மனைசென்று வாழும் கணவனுக்கு அறவுரை கூற௮ுவசைை
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விடுத்து, அ௮தறீகு மாறாக, அவனை அவன் ஒழுக்கக் 

, கேடுணர்ந்து வெறுக்கும் அவன் மனைவியின். மனைக்குச் 

சென்று, ௮வள் சினம் அ௮டங்குமாறு அவனைப் புகழ்ந்து 
வாழ்ந்தான். 

இவ்வாறு, அவனை இடித்துக் கூறித் இருத்துவார் 
அனைவரும், அதைச் செய்யாது, அவன் ஒழுக்கக் கேட் 

டிற்கே உறுதுணை புரிபவராக மாறவே; அவன் அவ் 

வொழுக்கக்கேட்டில் ஆழ்ந்து போனான்) அதனால், 
௮வன் மனைவி பெரிதும் கலங்கினாள். டீலப்பட்டால் 

பண்ணிய மெத்தென்ற படுக்கை, ௮.தன் ஒருபால்? 

ATO தீதூவியால் ஆகிய மெல்லிய அணை; ௮ தன்மீது 

படுத்தும் ௮வள் கண்கள் உறங்க மறுத்தன. கணவன் 

கைவிட்டனனே; அவன் அன்பைப் பெற்று அகம் மகிழ் 

தற்கு இல்லையே என்ற ஏக்கம் அவள் மனத்தை மிகவும் 
வரு,தீ.இற்று ; ௮,தனால் ௮அவள்முகம் மலர்ச்சி இழக்தது; 
கணவனைப்பற்றிய கவலை சிறித மறக்குமாறு, கூண்டில் 
வளரும் கிளிகளுக்கு உணடூட்டும் பணியைத் தானே 
மேற்கொண்டாள். வெள்ளிக் இண்ணத்தல் பாலேந்திச் 
சென்று அவற்றிற்கு ஊட்டினாள்; உண்ணமறுக்கும் 
அவற்திற்கு, உள்ளம் மகிழும் உரைபல கூறி உண்பிதி 
தாள்; அவை, அவள் இன்னுரை கேட்டுப் பால்உண்ண, 
அதுகண்டு அவள் முகம் சிறிதே மலர்ந்தது. கணவன் 
மூகம் கண்டு, அவன் இன்பம் பெற்று மலராத அவள் 
முகம், கிளிகளின் இன்முகம் கண்டு மலர்க்,௧.து; ஆனால், 
அம்மலர்ச்சியும் நெடிது நிற்கவில்லை; சிறிது பொழுதே 
நின்றது அ௮ம்மலர்ச்ச; கணவன் இணைவு மீண்டும் எழவே 

அம்மலர்ச்சி அகன்றது; கவலைகொண்டு கண்ணீர் 
சிந்தினாள்; இவ்வாறு நாட்பலவும் வருக்.இக் இடந்தாள். 

oc 

ஒருளள் காலை, தன் மனத்துயர். மறையுமாறு, 
ஊர்ப்புறச்2 சென்று சென்று - உலாவிக்கொண்டிருக் .
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தாள்; ஆங்கே ஒரு பொய்கை ; அல்லியும் தாமரையும். 
பின்னிப்' படர்ந்திருக்கன; கரையில், நீரில் படுமாறு: 
தாழ்ம் த ௫ளைககாக்கொணட மாமரங்கள் கெருங்க வளர்க் 
இருக்கன. அக்காட்சககா அகம்குளிரக் கண்டு களித் 
இருந்தாள்; அக்கிலையில், ஒரு பெரிய அலைவீச, ௮. 
மோதியதால் அற்று வீழ்ச் த ஒரு மாவடு, பொய்கையில்: 
மலர்ந்து கடந்து ஓர் அல்லி மலரில் பட்டு, ௮௬௬௫இல் 
இருந்த தாமரை அரும்பைக் தாக்கிற்று) வண்டு வந்து 
மொய்க்க மலர வேண்டிய அத் தாமரை அரும்பு, அவ் 

வடுப்பட்டு மலர்ந்தது. அஙக்நிகழ்ச்சி, அவளுக்கு ௮வள் 
நிலையை உணர்த்இவிட்டது; கணவனைக் கண்டு மலர 
வேண்டிய தகன்முகம், இளிகள் உணவுண்ணக் சுண்டு: 

மலரும்: தன் நிலையை கினைவூட்ட உணர்ந்து வருந்தி 
விடடைம் காள். 

ஆங்கு, ௮வள் வாராமுன்பே வந்து, ௮வளை எதிச் 

கோக்கி நிற்கும் கணவனைக் சண்டாள் ; அவன் தோற்றம் 

ANC Ss மாறுபட்டிருப்படக உணர்ந்து ஊன்றி கோக் 

Dear; தம்மை மறந்து போவதால், தமக்கு இன்பம் தக் 

இலன் எனும் நினைவால், அவன், தம்மை என்றும் மறவர் 

இருக்கப் பண்ணும் குறியாக, அவன் மேனியைக் தம் 
நகங்களால் €றி வடுச்செய்கார் சில பரத்தையர்; அதைக் 

கண்ட வேறு அல பரத்தையர், அவனைப் புணர்க்,க. 
BIOS DO, முத்தம் கொண்டாராக, அவர் பற்கள் 

அழுக்தியவடு அவன . இகுழ்களில் ஆறாமலே காட்சி 

அளித் தது. அவன் பரத்ையர் சிலரோடு கூடிச்சென்று 

மரனலாடி மகஐ, ௮து பொறாது வேறு சில'பர.த்தையச்* 
அவனைச் சினந்து, . அவன்மீது வாரி இறைத்த. சாத 

லிங்கக . குழம்பு, அவன் மார்பில் அவ்வாறே, ஒளிவிட்டுக் 

கடக்க Goer முன்வந்து | நின்றான். ழூன்னா. ஒரு 

பரத்தை அவனைப் புணர, அவள் அணிக்கு மாலைகள்
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உராய்ந்து உராய்ந்து ௮வன் மேனியை மெத்தென 

மமென்மையகாக்கப், பின்னர்க் கூடிய பரத்தையின் 
கூந்தலை, ௮வன் வாரி முடிக்க, அப்போது, அவள் 

கூக்தன் மலர் அவன்மீது உதிர்ந்து அழகு செய்ய, அவ் 

வழகிய தோற்றக் தோடே அவள்முன் வந்து கின்றிருக் 
தான். 

கணவன் கோலத்தைக் காணக் காண, அவள் 

கலக்கம் அளவிறந்து பெருகிற்று, “ஜய/ தகா 

வொழுக்கம் மேற்கொண்டு தவறு செய்தாய்; அதைக் 

கண்டே நான் வருந்துகிறேன்) உன் ஒழுக்கக் கேட்டினை 
உணர்த்து, உனக்கு அறிவுரை கூற வேண்டியவர் 

அதைச் செய்திலர் ;) மாறாக, அவ்வொழுக்கக் கேட்டிற்கு 

உற்றதுணையாயும் நிற்கின்றனர். அ௮ம்மட்டோ!/ உன் 

பர,ததையர் ஒழுக்கம் அறிந்தே வருந்துகிறாள் உன் 
மனைவி. அவள் மூன் இத்தோற்றக்தோடு, சென்று 
நிற்பது பொருந்தாது ; அது அவள் துயரை ௮இக 
மாக்கும்; ஆகவே, இக்கோல.க்கோடு அவள்பால் செல் 
லற்க” என்று கூறியாவது கடுக்கனரா? இல்லையே 7” 
* அன்ப/ இக்கோலத் தோடே சென்று, உன் இதழ்ப் 
புண்ணையும், மார்பின் சாஇலிங்கக் குழம்பையும், மலர்ப் 
(பொடியையும் உன் மனைவிக்கும் கொண்டு சென்று 
காட்டு” என்று உனக்குக் கூறி, உன்னை இங்கு அனுப்பி 
னவரும் அவர். தாமோ? ஜய/7/ பண்டுரீ அன்பு செய்ய, 
கானும் ம௫ூழ்ந்து வாழ்க்தேகன்; இன்று உன்' ஒழுக்கக் 
கேடு உணர்ந்து உள்ளம் கோகறேன்) இவ்வாறு நான் 
வருந்த. நீசெய்க தவறுகளை எண்ணிப் பாராது, 
உன்னைக் கண்டவுடனே, அவற்றையெல்லாம் மறந்து, 
உன்னை வரவேற்க வேண்டும் என்று விரும்பு'இன்றாய், 
“அன்ப !/ அவ்வாறு மானம், இழக்து, மனத்துயர் மிக்கு, 
உன்னை வரவேற்று வாழ்வஇனும், உன்பிரிவால் கான்
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அடையும் துயரம் பெரிகன்றே;) அவ்வாறு உன்னை 

வரவேற்று வாழ்வதினும் அக்கோய் பொறுத்து 

வாழ்தல் 'இழிவுடைத்தும் ௮ன்று. ஆகவே, அன்ப 1 
உன்னைப் பிரிந்தும் உயிர்கொண்டு வாழும் வல்லமை 
உடையேன் கான்) ஆகவே, என்னைக் கைவிட்டு, உன் 

உள்ளம் விரும்பும் ௮ப்பர,தைையர்பால் சென்று, அகம் 

u@pog arpa!” எனக் கூறி வாயில் அடைத்துச்: 
சென்றாள். , 

* இணைபட நிவந்த நீலமென் சேக்கையுள், 

துணைபுணர் அன்னத்தின் தூவிமெல் அணை அசைஇச் 
சேடுஇயல் வள்ளத்துப் பெய்தபால் சிலகாட்டி 
ஊடும் மென்சிறுகிளி உணர்ப்பவள் முகம்போலப், 

5. புதுநீர புதல்ஒற்றப் புணர்திரைப் பிதிர்மல்க 
மதிநோக்கி அலர்வீத்த ஆம்பல் வான்மலர் ஈண்ணிக் 
கடிகயத் தாமரைக் கமழ்முகை கரைமாவின் 
வடி.தீண்ட வாய்விடூஉம் வயல்அணி நல்ஊர ! 

கண்ணிநீ கடிகொண்டார்க் கனைதொறும், யாம்அழப் 
10. பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ ?' 

பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர்செய்த வடுவினான், 
மேனாள் நின்தோள்சேர்ந்தார் நகைசேர்ந்த இதழினை , 

நாடி. நின்தூது ஆடித், துறைச்செல்லாள், ஊரவர் 
ஆடைகொண்டு ஒலிக்கும் நின்புலைத்தி காட்டு என்றாளோ ?'. 

15, கூடியார் புனலல்ஆடப் புணையாய மார்பினில் 
ஊடியார் எறிதர ஒளிவிட்ட அரக்கினை 

வெறிது நின்புகழ்களை வேண்டார்இல் எடுத்துஏத்தும் 
அறிவுடை அந்தணன் அவளைக் காட்டு என்றானோ ? 
களிபட்டார் கமழ்கோதை கயம்பட்ட உருவின்மேல், 

20. குறிபெற்றார் குரற்கூந்தல் கோடுளர்ந்த துகளினை, 

என வாங்கு, 

செறிவுற்றேம், எம்மைநீ செறிய , அறிவற்று 
" அழிந்துஉகு நெஞ்சத்தேம் ; அல்லல் உழப்பக்
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கழிந்தவை உள்ளாது, கண்டவிடத்தே 

25; அழிந்து நிற்பேணிக் கொளலின், இழிந்ததோ, 
இந்நோய் உழத்தல் எமக்கு ?'* 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவறுக்கு வாயில் மறுக்கும் தலைவி 
கூறியது இது. 

7, இணை - பலவகை) நிவந்த “உயர்ந்த; சேக்கை ~ 

ய்டுக்கை; 8, சேடுஇயல் - பெருமை மிக்க; வள்ளம் - 

இண்ணம்; 8. நீர- நீரைஉடைய) புதல் - புதர்; ஒற்ற - 

அலைக்க) 6, வான்மலர் - வெண்ணிற மலர்; 6, வடி. -. மாம் 

பிஞ்சு, 9. கண்ணி- ௧௬௫; கனைதொறும் - தழுவும் 
தொறும்) Il. உடன்றவர் - கோபித்த பரத்தையர்; 
19. மேனாள் - பின்னாள் ; ஈகை - பல்செய் தகு.றி; 74. ஒலிச் 
கும் - வெளுக்கும்; புல் தஇ - வண்ணாத்தி; 16. அரக்கு - 

சரஇலிங்கக் குழம்பு) 19. வெறிது- பயன் இல்லாமல்; 
79, அவளை - அவளுக்கு) 19, களிபட்டார் - புணர்ந்து 
மகிழ்ந்தவர்; கயம்பட்ட - மென்மை அடைந்த; 80. கோடு 
உளர்,தல் - மமிரைச் இக்குப் "போக வாரி முடித்தல், 
48. செறிவூற்றேம் - மனம் நிறைவுற்றேம்; 99, உகு - 
வருந்துஇன் ற, :
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௦தாலாடமா யாமமனின் ! 
கணவன் பரக்ைதவீடு சென்று வாழக் கலங்யெ 

ஒரு பெண், ஒருகாள், கன் ஊர் நடுவே உள்ள ஊருணிது 

துறைக்கண் கின்று, அதன் அழகைக் எண்டு, அக் 

காட்சியால், கன் கவலை மறந்து களித்திருக்தாள் ) நீர் 

கிலையின் கரையில், நீரை ஒட்டி வளர்ந் இரும்,ச-பசன்றைக் 

கொடிகள், வெள்ளியாலாய வெண்ணிறச் . தட்டுக்களை 

வரிசை வரிசையாக வைக் இருக் கல்போல், (வெண்ணிழ 

மலச்களால் கிறைக் இருந் தன்; அம்மலர்களில் படுமாறு 
கீண்டு வளர்ந்இருந்தது ஒரு தாமரை அரும்பு; சிறிது 
பொழுஇற்கெல்லாம் அது மலர்ந்தது. அக்காட்சி 
வெள்ளித்தட்டில் வாய்வைத்து, இல் வார்த்துள்ள 

கன் உண்டு மகழ்பவள் முகம் மலர்ந்து தோன்றுவது 
வதுபோல் தோன்.றக்கண்டு, துயர் மறந்து மகிழ்ந்தாள். 

அக்காட்சியால், சிறித கவலை மறந்து மஇழ்ந்த 

அவள்; அக்காட்டு அவள் கணவன் . ஒழேக்ககிகேட்டை 
கினைப்பூட்ட கின்று வருக்இனாள் ; நீர்த்துறை பரத்தையர்
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சேரியாசவும்,: அதிதுறைஃஅழகுபெற மலர்ந்த பகன்றைப்' 

பூக்கள், அச்சேரிக்கு அழகுகுரும் இளம் பரத்தைய 
ராகவும், அம்மலரை அடுத்து இருந்த தாமரை அரும்பு 

அப்பர,ச்தையரோடு, கொடர்புகொண்டு வாழும் தன் 
கணவனாகவும் காட்சி அளித்தன; அம்மட்டோ 

தாமரை மலர்; கள்ளுண்ணல் சென அறிந்தும் ௮ைத 

உண்டு களிப்பவள் முகம்போல் மலர்வது பரத்தையர் 
ஒழுக்கம் பழியுடைதீது என அறிந்தும், அவர்பால் 
இன்பம் நுகர்ந்து மகிழும் கணவன் செயலை நினைவூட் 

டி.றறு; ௮.தனால் கலங்கி, அங்கு கில்லாதுவீடடைக் தாள், 

அக்கிலையில், பரத்ைதவீடு சென்றிருக்க கணவனும் 

வந்து சேர்ந்தான்) வந்தவன் உள்ளே வாராவானு வழி 

யடைத்துக் கொண்டாள்) சினந்து நிற்கும் ௮வள் நிலை 

கண்டு அவன் கடுங்கனான்) அவஃ&ாத் தேற்றும் வழி 

யறியாது விழித்தான்; இறுதியில், அவக&ப்பணிந்து 

கின்று, “பெண்ணே! நீ கருதுமாறு, கான்... பழி 

யூடையேன் அல்லேன் ; நீ சினக்குமாறு செய்து குற்றம் 
எதையும் நான் அ௮.றியேன் '' எனக்கூறி நின்றான். 

... கணவன் ஒழுக்கக் கேட்டால் உள்ளம் நொந்து 
இருப்பவள், ௮வன் பொய்யூரைக்ககேட்டுப் பெரிதும் 
சினம் கொண்டாள். கண்கள் சவெப்பேறு, அவனை 
கோக்கினாள்; அவன் அணிந்துள்ள் தலைமாலை, அவன் 
விரும்பிப் புணர்ம் த இளம்பர,த்தையரின் மாலை விளங்கும் 
மார்பை ஆரத் தழுவிக்கொண்டமையாற் கசங்கி, நிற் 
கெட்டுக் தோன்றுவதைக் கண்டாள். மேலும், அவளை 
கோக்கினாள் ) அவன் மார்பில் பூசிய சந்.தனம், அப்பர.த் 
கையச் அணிந்த மாலையாற் கலைந்து கவின் இழந்து 
கோன்றுவகைக் கண்டாள். அவன். ஆடையை கோக் 
கிறுள்) - அது,  பரத்தையரோடு . அவன் ஆடிய 
துணவ்கைக் கூத்தில் ௮வர் காற்கிலம்பில் சிக்குண்டு
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'சரை கிழிந்துபோயிருக்கக் கண்டாள். தான் செய்கு 

தவறுகளை த, தன் தலைமாலையும், மார்பில் சந்தனமும், 

ஆடையின் கரையும் காட்டிக்கொடுப்பவும்; *நான் . 

கஇ.துலேன்; மனத்தால் குற்றம் இலேன் ' எனப்பொய் 

கூறி அடிபணிந்து நிற்கும் ௮வன் நெஞ்சக் துணிவைக் 
கண்டாள் ; கடுஞ்சினம் கொண்டாள். 

“அ௮ன்ப/ நீ எதைச் செய்யினும், *உன்செயல் 
குவறுடைக்து ; துயர் விளக்கும் கொடுமை உடைத்து ” 

எனக்கூறி உன் ஒஓழுக்கக்கேட்டினை உணர்த்துவார் 

இல்லாத இடத்தில், உன் இன்ப விக£யாட்டால் தன் 

நிறம் இழந்து கெட்ட உன் கண்ணி, பரக்ையர் மலர் 

மாலைபட்டு அழிந்து பாழான உன் மார்புச்சந்கனம், 

அவளோடு ஆடிய துணங்கைக் கூதுதில் கிழிந்து 

கந்தலான உன் ஆடை ஆகிய இவை/7 உனக்குப்பகை 

யாய், உன் திருவிகாயாடல்ககா ஷஅம்பலப்படுத்தாத 

போது வேண்டுமானால், : நான் ஒழுக்கக தால் இீதுடையே 

னல்லன் £ என உரைத்தும், பணிந்தும் எம்மை மயக்கு 

கீல் பொருந்தும்; ஆனால், அ௮ன்ப/ அது இப்போது 

இயலாது; அவை, உன் ஒழுக்கக் கேட்டினை உணர்த்த 

வல்ல நல்ல சான்றுகளாயின; அவை, அதை உள்ளது 

உள்ளவாறே உணர்த்தி விட்டன; இதற்கு மேலும் 
பொய் கூதி எம்மை ஏமாற்றுகல் இயலாது.” . 

“ ௮ன்ப?/ ஆற்நில் பெருகி ஐடும் வெள்ளகீர் Sor gs 

தும் புகுந்தாலும் நிறைவுறா த கடல்போல், உன்கல த, 
ஒருகாளும் இழக்காமல், ஓஃயாதுபெறினும்; தம் ஆசை. 

அடங்காது, அதனால் உன்னை இடைவிடாது பெற 
விரும்பி, அங்கில்யில் வாயக்காதுபோகும் காலத்தில், 

உன்னோடு ஊடித் துயர்கொள்ளஞும், அப்பரதைதயர் 

ஊடல்தீர்க்க, எ) வேண்டுமாயினும் கூற அவர்பரல் 

செல்வாயாக; நான், நீ கூறும் எத்தகைய” பெரிய பொய் 

4
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யையும் எளிதில் நம்பி, உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் உள்ள. 

உறுதி இழந்தவள்; ஆகவே, ' என்னை எப்பொழுது 

வேண்டுமாயினும் தேற்றிக் தெளிவிக்கலாம்; அதற்காக 

ஈங்குக் காத்திராது, அவரைத் தேற்ற ஆங்கு விரைந்து 

செல்க'' எனக்கூறி, வாயில் அடைத்து வழிமறிது தாள், 

“ அகன்துறை அணிபெறப் புதலொடு தாழ்ந்த 
பகன்றைப்பூ உறநீண்ட பாசடைத் தாமரை, 
கண்பொர ஒளிவிட்ட வெள்ளிய வள்ளத்தால் 
தண்கமழ் நறும்தேறல் உண்பவள் முகம்போல 

5.. வண்பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர ! 

கோதக்காய் எனநின்னை நொந்தீவார் இல்வழித், 
தீதிலேன் யான் எனத் தேற்றிய வருதிமன் ; 
ஞெகிழ்தொடி இளையவர் இடைமுலைத் தாதுசோர்ந்து 
இதழ்வனப்பிழந்த நின்கண்ணி வந்து உரையாக்கால் 

10. கனற்றிநீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்வழி, 
மனத்தில் தீதிலன் என மயக்கிய வருதிமன், 
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய்கோதை குழைத்தநின் 
மலர்மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையாக்கால், 

என்னைநீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்வழி 
15, முன்அடிப் பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதிமன்; 

நிரைதொடி நல்லவர் துணங்கையுள் தலைக்கொள்ளக் 
கரையிடைக் கிழிந்தநின் காழகம் வந்துரையாக்கால். 

என வாங்கு, 
மண்டுநீர் ஆரா மலிகடல் போலும்நின் 

20. தண்டாப் பரத்தை தலைக்கொள்ள நாளும் 
புலத்தகைப் பெண்டிரைத் தேற்றி, மற்றுயாம் எனின், 
தோலாமோ நின்பொய் மருண்டு ?'* 

. பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவனுக்கு வாயில் மறுக்கும் தலைவி 
கூறியது இது.
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7. பாசடை -பசிய @Q@SurG@ayw; 38. கண் 

“பொர-கண்கூசுமாறு) 9: நொந்திவார் - வெறுப்பவர்); 
4. ஜஞெகிழ்கொடி. -சுழலும்கொடி; 10. கனற்றி-உள் 

ளத்தை வருத்தி) கடிந்கீவார்-ஈடிவார்) 14. என்னை - 

எகுகுகைய பெரிய கொடுமையை ; 77. காழகம் - ஆடை 

29. மண்டுகீர்- பெருவெள்ளம்) ஆரா-நிறையாக) 20. 

,தண்டா- ஆசை அடங்காத) 91. புலத்தகை - புலக்கும் 
இயல்புடைய ;) தேற்றி - தெளிவிப்பாயாக.
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CpehFapln ஏழுற்றுய் 
கணவன் பரத்தையர் தொடர்புகொண்டு வாழ்ந் 

தான்; மனைவியை மறந்து பரத்தையர் சேரிசென்று: 
வாழும் அவன், அங்கும் தன் உள்ளம் விரும்பும் 

ஒருத்தியைக் தேர்ந்து, ௮வள் ஒருத் தியோடு மட்டும் 

உறவுகொண்டு வாழ்க்கானல்லன் ; காலையில் ஒருத்த, 

நண்பகலில் வேறு ஒருத்து, மாலையில் மற்றொருத்தி என 

வேளைக்கு ஒருத்தியாக உறவுகொண்டு வாழ்ந்தான் 7 

இன்று தன்பால் உறவுகொண்டு, தன் மனையில் வாழும். 

௮வன், நாகா தன்னைக் கைவிடுவன் ; தன் மனையையும். 

மறந்துவிடுவன் ;) அவன் அன்பு நிலையற்றது) உண்மை. 

யற்றது என்பைத உணர்ந்தும், அப்பரதுையர் ௮வன்: 

உறவை விரும்பினர் ; அவன் விரும்பும் பரத்ையரை,. 

௮வன வேண்டும் காலத்தில், அவன் விரும்பும் இடத் 

திற்கு ஏற்றிக்கொணரும் அவன் தேரைக்காணும் அவ: 
வூரார்,* பரதிதையரை அஃப்படுத்தும் பெரிய வை 

அவன் தேர்? எனக்கூறிப் பழிப்பது அறிந்தும்,. 

அதற்கு , நாணாது; பரத்ையரைக் கொணரும் ௮ம்
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பணியை விடாது மேற்கொண்டான் அவன் தேர்ப் 

பாகன். தன்பால் உண்மை அன்புகாட்டும் மகளிர்பால் 

அன்பு காட்டான்) மணக்க மனைவியையும் மறக்கும் 

அன்பிலி ;) அதுமட்டுமன்று; தன் சொல்லை நம்பி, தண் 

"னோடு உறவுகொள்ளும் மகளிரை மறந்து கைவிடும் 

கொடியோன் ) அஃது _அறகெறியாகாது என எண்ணும் 

அறிவும் அவன்பால் இல்லை) இவ்வாறு, அன்பை 
மறந்து, அறத்தைக் கைவிட்ட கொடியோன் அவன் 

என்பதை அறிந்தும், அவன்பால் பொருள்பெற்றுப் 

பிழைக்கும் பாணன் அவனைப்பாராட்டினான் ) பாணன் 

பாராட்ட, அவன் பரத்தையர் சேரியில் வாழ்ந் இருக் கான்* 

கணவன்பால் கான் பெறவேண்டிய ௩கலத்தைப் 

பரகுதையர் பெறுவது கண்டு கலங்கினாள் அவன் 

மணைவி; அவன்பால் பெறலாம் இன்பக்ைக இழந்ததால் 

உண்டாம் வருத்ததஇனும், அவன் ஒழுக்கக் கேடு 

உணர்ந்து, ஊரார் உரைக்கும் பழியுரை கேட்டு அவள் 

உள்ளம் உற்றதுயர் பெரிதாம். ௮து பொருது பெரிதும் 

வருந்து வாழ்க் இருந்தாள். வருந்தி யிருப்பாள்முன், வந்து 

கின்றான். ௮வள் கணவன். அவனைக் கண்டவுடனே, 

அவள் கலக்கம், கொடிய கோபமாய் மாநிற்று. 

“ ow! நீ மிகவும் கொடியை; உன் தேர்ப்பாகன் 

மதர் ஏற்றிக்கொணரும் புஇிய பரக கயை நாட்காலையில் ' 

Mot பகற்காலத்தகே பரத்தையர் சேரி சென்று; 

அங்குப் பல பரதனை தயரைக் கூடி, மாலைக்கால த.இல் உண் 

காகுற்பரதையின் மனைசென்று வாழும் மாண்பிலான் 

நீ!” எனம் பழிக்கதி துணிந்தது அவள் உள்ளம் ;) ஆனால் 

அவ்வாறு பழித்தல், பண்புடையார்க்குப் பெருமை 

தராது என உணர்த்திற்று அவள் அறிவு) அதனால், 
அன்ப / காலையில் எழுந்த வண்டு மூகற்கன் பொய்கை 
year புகுந்து, ஆங்குப் புதிதாக மலாந்திருக்கும் மலர்
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களில் உள்ள தேனைச் குடித்து, ஈண்பகற்காலம் வக்ததும்: 
அதை மறந்து கழியை யடைந்து ஆங்கு மலர்ந்து.. 

மணக்கும் கெய்தலிற் படிந்து அவற்றின் ேதனை உண்டு, 
இரவு வந்துற்றதும், காமரை மலரைத்தேடி. அடைந்து, 

அதன் பொகுட்டினுள் அடங்கும் வளம் மிகுந்தது உன் 

காடு” என அவன் காட்டையும், அவன் நாட்டு வண்டை 

யும் வாயாரப் புகழ்வான்போல் அவன் ஒழுக்கக். 

கேட்டை, அவ்வண்டின்மீது ஏற்றிப் பழித்தாள். 

மனைவி, கன் நாட்டு வளத்தைப் பாராட்டியது" 

தன்னைப் பழிப்பதற்கே என்பதை அவன் உணர்ந்து: 

கொண்டானாயினும், ௮ைக உணரா கான்போல், அவள் 

நோக்க, * பெண்ணே / நான் வந்து உன் .வாயிற்கண்: 

நிற்கின்றேன்; என்னை வரவேற்பகதை விடுத்து, இக். 

காலத்துற்கும், இவவிடத்திற்கும் பொருக்காக எத. 

எதையோ கூறுகின்றனையே; நீ என்ன GSS a Moor 
யோ?” என்று வினவினான. 

பிழை புரிந்தவன் அவனாகவும், அடை மறைத்து 

விட்டு, அவன் பிழையை காகரிகமாக எடுத்துக்காட்டும். 

நம்மைப் பழிக்கின்றனனே என எண்ணிச் கிளந்தாள் 
அவன் மனைவி, சினம் மிகவே, ௮வன் பிழைக௯ை, இனி: 
நாகரிகமாக எடுத்துக்கூறிப் பயன் இல்லை என உணர்க. 
தாள்) அதனால், “ஐய/ பித்தேதற்னவள் நான் மட்டும். 
அல்லேன்; அன்பு நெறியையும், அறதெறியையும் 
மறந்து மாண்பிலனான உன்னையும் பாராட்டிப் புகழ்கின் 
இன்னே உன் பாணன், அவனும் பிததேதியவன் ; 
கஞ்சு, உண்டார் உயிரை அழிக்கும் என்பதை அறிந்தும்,. 
அறை உண்ணும் அுறிவிலிபோல், உன்பால் உண்மை. 
அன்பு இல்லை ; உன் சொல்லில் உறுதி இல்லை என்பைத. 
உணர்ந்தும், “உன்னை அடையத் துடித்து நிற்கின்றார். 
களே பர கையர், அவர்களும பிக்ேேதேறியவர் ; ஒருவண்
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ஒருத். தியொடு வாழ்வ ஒழுக்க கெறியாகவும், முற்பகல் 
ஒருத்தி, ஈ௩ண்பகல் ஒருத்தி, பிற்பகல் ஒருத்தி எனத் 

,இரிஏன்ற நீயும் பித்ததேறியவன்) உன் தேரைக்காணும் 

ஊரார், * அதோ போகிறது பார், பரத்தையரை அகப் 

படுத்தும் பெரிய வலை ' எனக் கூறி ககைக்கவும் நாணாது? 

பரத்தையரைத் தேரேற்றிக் கொணரும் கன் தொழிலை 

விடாது செய்கன்றனனே, உன் தேர்ப்பாகன், அவனும் 

பித்ேகறியவன்”' எனப் படபடக்கும் சொற்களால் 

அவன் ஒழுக்கக் கேட்டை எடுத்துக்காட்டி இடித்து 
உரைத்காள். 

: பொய்கைப்பூப்புதிதுஉண்ட வரிவண்டு, கழிப்பூத்த 
நெய்தல்தாது அமர்ந்துஆடி.ப், பாசடைச் சேப்பினுள் 
செய்துஇயற்றியதுபோல வயல்பூத்த தாமரை 
மைதபு கிளர் கொட்டை மாண்மதிப் படர்தரூஉம், 

5. கொய்குழை அகைகாஞ்சித் துறைஅணி நல்ஊர ! 

அன்பிலன் ; அறனிலன் எனப்படான் எனஏத்தி 
நின்புகழ் பலபாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் ; 

நஞ்சு உயிர்செகுத்தலும் அறிந்து உண்டாங்கு, அளிஇன்மை 
கண்டும் நின்மொழிதேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார் , 

10. முன்பகல் தலைக்கூடி, நண்பகல் அவள்நீத்துப், 
பின்பகல் பிறர்த்தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய் : 

என வாங்கு, 
கிண்கிணி மணித்தாரோடு ஒலித்துஆர்ப்ப, ஒண் தொடிப், 
பேரமர்க் கண்ணார்க்கும் படுவலைஇது, என 

15. ஊரவர் உடன்கஈகத், திரிதரும் 
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் Quiles,” 

பரத்தையிற் பீரிந்துலந்த தலைவனுக்கு வாயில் மறுக்கும் தலைவி 
கூறிய்து இது. 

8. தாது- தேன்) அமர்ந்து - விரூம்ழி) ஆடி - 

உண்டு; பாசடைச் சேப்பு - பசிய இலைகளைக் கொண்ட
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தான் தோன்றி எனும் கழங்குவகை ; 4. மை தபு-குற்றம் 

அற்ற? களர் - விளங்கும் 7 கொட்டை - தாமரைப் 

பொகுட்டு; 8. கொய்குழை - கொய்த தளிர்கள்; அகை - 

துளிர்க்கும்; 7. ஏழுற்றான் - பித்தேதநினான்; 8. AES 

தல்-அழி,க்,தல், உண்டாங்கு- உண்ட துபோல்; 17. நெஞ்ச 

மும்- கெஞ்சை உடைய நீயும்; 78. தர் - எண்டுத் 
. தேர்ப்பாகன்.
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மனணயற மாண்புணர்ந்த ஒரு மருதநிலப் பெண்; தன் 
மனம் விரும்பும் நெய்தல் நிலத்து இகாஞன் ஒருவனை 

மணந்து, அவனோடு கூடி. இல்வாழ்க்கை மேற்கொண்டு 

இன்புற்று வாழ்ந்திருக்காள். வந்த விருந்தினரை வர 

வேற்றுப் பேணுகல் இல்லறத்தார்க்குப் பேரறமாம்; 

காம் பொய் உரையாகும், பொய்யரைப்பாரைக் காணின் 

அஞ்சுவதும் . அறங்களில் கலையாய அறமாம் ; கன்னை 

மணகச்த கணவன் துயர்க்குத்தான் காரணமாகாமை? 

wer ws OF Por மங்கலமாம் எனக் கருதும் உயர்ந்து 

உள்ளம் உடையவள் அவள். அ௮.க்ககையாள், அறிவே 

உருவாய்வந்த தன் ஆருயிர்த் தோழி துணை செய்ய, 

இல்லற நெறியில் இம்மியளவும் பிழை நேராவாறு பெரு ' 

வாழ்வு வாழ்க்இருந்காள் ) இவ்வின்பச் சூழ்கிலையில், 

அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சில ஆண்டுகள் கழிந்தன, 

அவர்களுக்கு ஓர் ஆண் மகனும் பிறந்தான்; காம் பெற்ற 

அச்செல்வத்திற்குக் கணவன் அவன் தந்ைத பெய 

ரையே இட்டுப் போற்றி வளர்த் தான்.
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இக்கிலையில், அவனுக்குப். பரதைையர் தொடர்பு 

எவ்வாறோ உண்டாயிற்று; நாள் ஆகஆக, அவன் அவ் 

வொழுக்கக் இல் ஆழ்ந்து போனான் ) நாள்தோறும் ஒரு 

புதுப் பரதிகையை மணந்து மகிழ்ந்து வாழத் கொடம் 

கினான். கணவன், இவ்வாறு தன்னையும், கன் மகனையும், 

கங்கள் மணயறதகையும் மறந்து இரியவும், sever 

அவன்மீது சனம் கொண்டாளல்லள் ) பரத்தை விடு 

சென்று வாழ்பவன், இடையிடையே, ஒரு இங்களுக்கு 

ஒருமுறை, பல திங்களுக்கு ஒருமுறை எனத் தன் 
மனைக்கு வருவன்; அவ்வாறு வருவானை அவள் ஏதும் 

கூறுவது இல்லை; மாறாக மஒழ்ந்து வரவேற்று வழி 
படுவள். 

Qo ss கண்டாள் அவள் கோழி; அவளுக்கு 

அவன செயலின் கொடுமை புலப்பட்டது; *4அ௮வன் இத் 

துணைக் கொடியனாகவும், இவள் அவனை வெறுக்திலளே, 
என்னே இவள் மடமை!” என எண்ணி வருக்இனாள்; 

வருக்தியகோடு நில்லாது,” அவ்வாறு வாய்மூடிக் 

கடப்பது உன் வாழ்வைக் கெடுக்கும்; அவன் கொடுமை. 

யைக் காட்டி அவனை மறுத்தல் வேண்டும்; அவன் 
ஒழுக்கக்கேட்டை, அவனுக்கு வேண்டியவர்பால் உரைத் 
தல் வேண்டும்'' என உணர் க இனாள்; கணவன் செய்யும் 
தவறுகளை அவன் தாய் தந்தையர்க்கு அறிவிப்பஇல் 
இழுக்கில்லை; அது அவள் கடமையுமாகும்) இயற் 
கையோடியைந் த இனிய அறகெறியுமாம் என்பதை 
அவளுக்கு அறிவிக்க விரும்பிய தோழி, “பெண்ணே 4 
உன் கணவனுக்குரிய மெய்தல்நில சாட்டில் வாழும் 
ஆடும் பருவத்து இளமகளிர், வயலில் மலர்ந்து 
கடக்கும் கெய். தலையும், ஆம்பலையும் பறிக்கும் ஆர்வத் 

கால், ஆரவாரம் செய்துகொண்டே, ஒருவரை ஒருவர் 

முக்கு ஒவொராக, அவவயலை அடுத்த உப்பங்கழிகளில்
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ஆசல்மீனைத் தேடிக் இ.ரிந் துகொண்டிருமல்கும் காரைகள். 
அம்மகளிர் ஓடும்பொ.ழுது எழும் ஆரவாரப் பேரொலி 

கேட்டு அஞ்சு, தம் தொழிலை மறற்து, அம்மகளிர் 
எளிதில் ஏறிக் துயர்செய்ய மாட்டா மரங்களின் உயர்ந்த 

கிளைகளில் சென்று அமர்ந்து, அ்மகளிர் செய்க கொடு 

மையை, அம்மகளிரின் பெற்றோர்க்கு அறிவிப்பனபோல்.. 

உரக குரல் எடுத்து, ஓயாது கூவும் நிகழ்ச்சியை நினைப் 

பூட்டி, “பெண்ணே ! காரைகளுக்குக் 'கேடு செய்யவேண் 
டும் எனும், மனக்கருதக்து இன் றி, ௮ம்மகளிர், அறியாது 

செய்க கொடுமையையும், காரைகள் எடுத்துக் கூறு: 

இன்றன; ஆனால் நீயோ, உன் கணவன், பல கொடுமை 

௧௯ அறிந்ேேத செய்யவும் வாய்சடிக் இடககின்றனையே. 

என்னே உன் அறியாமை.”' எனக் கூறாமல் கூறிக் 

கண்டி தீகாள். 

தோழி கூறியன கேட்டாள் அப்பெண்; தன் கோழி 
யின் அருகில் அமர்ந்தாள்) தோழி! நானும் ஒரு. 

பெண் கான்; சணவனைப் பரத்தை விடு செல்லவிடுத்துக் 

கலங்காதிருக்கும் கல்மனம் உடையேனல்லன் eran ; 

அவன் கொடுமை கண்டு நானும் கலங்குகிறேன். அவன். 

பரதிையர் சேரி சென்று, ஆங்குள்ள இளமகளிர் பல 

ரோடு கொடர்புகொண்டு, அவர் நலத்தைக் கெடுத்து... 

. அவர்பால் தான்பெற்ற புணர்சசிக் குறிகளொடு வரும் 

அவனைக் கண்டு ஸவழுது அழுது, கண்ணிர்விட்ட நாட் 
கள் கணக்கில) ஆமினும் தோழி! அவனை வெறுத்து 

ஒதுக்க முடியவில்லையே / என் இல்வாழ்க்கை குறுக்கிடு 

கிறேத. என் செய்வேன் 7 ஒருகாள் பரத்தையர் சேரியி 

னின்றும் நம் வீட்டிற்கு வக்கான் ; வந்தவளை, வாயிற்: 

கண் நிறுத்து வைத்து, ::இவ்வாறு, மணமகன் போல் 

கோலம்கொண்டு மகளிர்பின் இரியும் *உஷ்பால் மக்கட். 

டன்மை சிறிதும் இல்லையோ? இவ்வாறு திரியும் உன் 
ச்
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உள்ளக் கருத்துத்தான் யாதோ?” என்று கூறி வெகுண் 

டேன்; பின்னர் வந்தான்பால் வாய்திறந்து எதுவும் 
பேசாது உள்ளே வந்துவிட்டேன் ; ஆனால் என்ன செய் 

வேன்? வந்தவன் தனித்து வந்திலன் ; விருந்தினர் 

அலரையும் தேரேற்றிக்கொண்டு வந்திருந்தான்; அவர் 
களப் பார்த்துவிட்டேன்; கடமை கண்முன் நின்றது; 

என் ஊடலுணர்வு எங்கோ சென்று மறைந்தது; விருந் 

.இனர்முன், அவனைக் கண்டித்ததற்கு மனம் Core sor; 

அவரை வரவேற்க ௮வன் துணை வேண்டினேன்) 

அவன் கொடுமை மறந்து அவனோடு குலாவினேன் ”' 

“மற்றொரு நாள் அவன் வந்தான்; அவன் மாலை 
வாடி யிருப்பைக் கண்டு, * இவ்வாறு பரத்தையர் பின் 
திரிந்து, அவரால் உன் Gury. சி தயவக்து எனமுன் 

கிற்காதக' என்று ஊடினோ. என் கோபம் கண்டு 

கலங்கிய அவன், என் கோபத்தைக் தணிக்க வேண்டி, 

பரதைதமகளிர். எவரையும் நான் இதுகாரும் பார்த்த 

தும் இல்லை' எனத் துணிந்து ஒரு பொய் கூறினை ; 
“பொய் கூறியதோடு நில்லாது, அதை உறுஇ செய்ய 

ஆணையும் வைத்தான்; கோழி! அவன் கூறியது பொய் 
என்பதை அறிவேன் ; பொய், பொல்லாங்கு தருவது 

அதுவே ஒருவர் வாழ்வைப் பாழாக்கும் ; அப்பொய் 
ROTI GHG மேலும், பொய்ச்சூளஞம் கூறின், கூறுவார் 
'வாழ்வரோ2? தோழி! நான் ஊடியகால் அன்றோ, 
அவன், இவ்வாறு பொய்யும் பொய்ச்சூளும் கூறினான் 
அன்னால், ௮வன் பொய்ச்சூள் உரைத்துப் பொல்லாங்கு 
அடை தல் பொருந்துமோ? அது; அவனையும், அவனோடு 
"தொடர்பு கொண்ட என்னையும் அழித்துவிடுமே எனும் 
அச்சம், என் உள்ளத்தில் எழ; அவன்மீது கொண்ட 
கோப்ம் என்னைவிட்டு அகன்றது; ஊடலைக் கைவிட் 
Gro; உவந்து ஏற்றுக் கொண்டேன்.”
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* தோழி! ஒருகாள் இசவு ௮வன் வந்து சேர்ந்தான் / 

: பகற்காலமெல்லாம் பர.த்தையர்பின் இரிந்துவிட்டு, 

இப்பொழுது ஏன் இங்கு வந்தாய் 2? என இடித்துச்கூறி 

வெறுத்து, அவனோடு மேலும் வாய்குறவாது வந்து 
விட்டேன் ; என் ஊடல்கண்டு உள்ளம் கொக்கு அவன், 

உடனே என் அருகில் ஆடிக்கொண்டிருந்த கன் மகனை 
எடுத்துக்கொண்டு சென்றான் ;) gators தன் மார்பில் 

அணைத்தவாறே படுக்துக்கொண்டான் / ஆனால் உறக் 

கம் கொண்டிலன்;) பொய்யாக  உறங்குவான்போல் 

கண்மூடி. வருந்திக்கடச்தான்) அர்கிலையில் அவன் 

வருந்திக்கிடப்பதைக் கண்டு கலங்காதஇருக்க முடிய 

வில்லை என்னால்) கலங்கினேன் / மேலும் 1D& BT (Lp GOT 

நாங்கள் மாறுபட்டிருப்பது, அம்மகனின் இளம்தூய 

உள்ள தடைப் பாமழ்படுதுதுமே எனும் நினைவும் எழுந். 

S83 அவன் கொடுமையை மறக்தேேன்) அவளை 

ஏற்றுக்கொண்டேன்.” 

“தோழி! இவ்வாறு, விருந்தோம்பும் இல்லறம். 

கடமையும், பொய்ச்சூள் பெருங்கேடாம் என ௮.றமல்லன 

கண்டு அஞ்சும் அச்சமும், மகனைத் தழுவிக்கிடக்கும் 

மாண்பும் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளச் செய் துவிடுகின் றன* 

௮,தனால் அவளை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ;/ கொடுமை. 

புரியினும், இல்லறக் கடமை கருதி, அவனை ஏற்றுக் 

கொள்ளும் கான' அவன் பரகதமைக் கொடுமைகண்டு' 

கலங்கா இருக்கவில்லை ; கலங்கி, நாள்தோறும் கண்ணீர் 

விடுகிறேன் ; ஆயினும் கடமை கரஇ அவனை வெறுத் 

. திலேன்'' என்று கூறித், கதன் மனையற மாண்பையும், 

மனத்துயர்க் கொடுமையும் ஒருங்கே புலப்படுத்இனாள் 3 

வாழ்க அவள் உள்ளம் 7 

** நீரார் செறுவில் நெய்தலொடு நீடிய 
கேர்இதழ் ஆம்பல் நிரைஇதழ் கொண்மார்5
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10.- 

15. 

20, 

25, 

30, 
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சீரார் சேயிழை ஒலிப்ப ஒடும் 
ஓரைமகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து, 
ஆரல்ஆர்கை அம்சிறைத் தொழுதி 
உயர்ந்த பொங்கர் உயர்மரம் ஏறி, 
அமர்க்கண் மகளிர் அலப்பிய அந்நோய், 
தமர்க்கு உரைப்பனபோல் பல்குரல் பயிற்றும் 
உயர்ந்த போரின் ஒலிஈல் ஊரன், 
புதுவோர்ப் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின், 
வதுவை நாளால் வைகலும் ; அஃதுயான் 
கோவவேன் தோழி ! நோவாய்நீ என 
எற்பார்த்து உறுவோய் கேள்இனித் தெற்றென, 

* எல்லினை வருதி ; எவன்குறித்தனை ?' எனச், 
சொல்லாதிருப்பேனாயின், ஒல்லென 
விரிஉளைக் கலிமான் தேரொடுவந்த 
விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் ; 

வாடிய பூவொடுவாரல் எம்மனை' என 
ஊடி இருப்பேனாயின், நீடாது, 

அச்சுஆறாக உணரிய வருபவன் 

பொய்ச்சூள் அஞ்சிப் புலவேன் ஆகுவல் ; 

* பகல்ஆண்டு அல்கினை பரத்த!' என்றுயான், 
இகலி இருப்பேனாயின், தான்தன் 
முதல்வன் பெரும்பெயர் முறையுளிப் பெற்ற 
புதல்வன் புல்லிப் பொய்த்துயில் துஞ்சும். 

ஆங்க, 

விருந்து எதிர்கொள்ளவும், பொய்ச்சூள் அஞ்சவும் 
அரும்பெறற் புதல்வனை முயங்கக் காணவும் 
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என்புலவி ; தாங்காது 
அவ்வவ் இடந்தான் அவைஅவை காணப் 
பூங்கண் மகளிர் புனைகலம் சிதைக்கும் 
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை 
நோவேன் தேர்ழி ! கடன் நமக்கு எனவே.”'
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* ப்ரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவனை விடாதே ஏற்றுக்கொள் 

கின்றாய்; அதை நான் பொறேன் ' எனத் தோழி கூறத், தலைவி- 

அதற்ருக் காரணம் கூறியது இது, 
Ll ஆர் -நிறைந்த; செறு-வயல்) 4. கொண் 

மார்-கொண்டுவருதகற்பொருட்டு; 3. இழை-ஈண்டுச் 

சிலம்பு; 4. ஓரைமகளிர் - விகாயாட்டுப் பெண்கள் 7 

ஓதை - ஆரவாரம் 5 வெரீஇ- அஞ்சி) 5. ஆர்கை- 

உண்ணும்: தொழில் மேற்கொண்ட) அம்சிறைத் 
தொழுஇ - அழக இறகுகளை உடைய காரைக்கூட்டம் 7 : 
4. பொங்கர்- சோலை; 7. அலப்பிய- அலைக்க? 70, 

வெய்யன் - விருப்பம் உடையன்) 14. வதுவைகாள் - 

.தஇருமணகாள்) நாள்தோறும் இருமணநாளே ஆயினன் 
என்க? 729. உறுவோய்- துன்புறுவோய் ; 14. எல்லினை- 

அழகாகக் கோலங்கொண்டுள்ளாய்; எவன்-என்ன) என: . 

என்றுகூறி கண்டித்து: 16, கலிமான் - ஊக்கமிக்கு 

ஓடும் குதிரை) 80. அசசுஆராக - கான்கொள்ளும் 

அச்சமே, ஊடல் இீர்க்கும் வழியாக) உணரிய- உணர்த்து 

குற்கு) 99, அல்கனை - தங்கனை ; பரந்த-பசத்ைதமை 

உடையாய்) 99, இகலி -ஊடி) 44. தன்மு தல்வன் - 

.கன்தந்ை) முறையுளி- முறைப்படி; 8. முயங்க 

அணைத்துக்கொள்ள; 99. அவிந்து- அழிந்து.
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- மரு.தநிலகீது இளம்பெண்கள் பலர், தம் நிலகதை 

அடுத்திருந்க கெய்தல் நிலத்துக் கடற்கரைக்குச் 

சென்று, விளையாடி. மகிழும் வழக்கம் மேற்கொண்டிருக் 
தனா; அவ்வாறு செல்வாருள் அவ்வூர்த் தலைவன் 

மகளும் ஒருத்தி; ஒருகாள், தன் கோழியரோடு ஆங்கு 

ஆடச்சென்றவள், ௮,க்கோழியர் தாம் தாம் விரும்பும் 
ஒவ்வொரு ஆடலை விரும்பி, அங்கங்கே, தங்கிவிட்டன 

ராக; அவள்மட்டும் பாவை பண்ணும் கருத்துடையவ 
ளாய், தனியே சென்று, கடல்நீர் வந்து பாயும் கழியை 
அடைந்து, அங்கு வளர்ந்திருக்கும் கண்டாங்கோரை 
யைப் பறித்துக்கொண்டிருக் காள். நீண்டநேரம் நின்று 
பறித்தாள்) அவள் கைவிரல்களும் சிவந்துவிட்டன 7 
ஆயினும், பாவை பண்ணுவ குற்கு வேண்டுமளவு பறிக்க 
முடியவில்லை.) அவளும் சோர்க் துபோனாள் ; அக்கிலையில் 
ஆங்கு வந்தான். ஓர் அழகிய இனைஞன்; அவன் 
அவளைக் கண்டான ; அவள் கைவிரல் சிவக்.இருப்பசைப் 
பார்த்தான் ; உடனே கழியில் இறங்க, கணப்பொழுதில்
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அவளுக்கு வேண்டும் கோரைகளைப் பறித்துக் தந்தான். 

அவன் செய்க தல்லதுணைக்கு நன்றிதெரிவிக்கும் கருத் 

தோடு அவனைக் தலைநிமிர்க்து கோக்கினாள்.; அவன் 
பேரழகைக் கண்டாள் காதல் சொண்டாள் ) அவன் நிலை 
யூம் அஃதே, 

மற்றொருகாள், அவளும் அவள் கோழியரும் மலர் 

- பறிக்கச்சென்றனர்; Garey,  கொடிப்பூ முதலிய 
மலர்களைப் பறித்தனர்) அல்லி தாமரை முதலாம் நீர்ப் 

பூக்களாப் பறிக்க விரும்பினர் / ஆனால்,. அப்பூக்கள் ஆழ 

மான இடத்தில் மலர்ந்துிருக்கக் கண்டு அஞ்சிக் கரை 
Cuflorr; Qua க கலைவன் மகளைக்கண்டு காதல் 

கொண்ட அந்நாள் மூகலாக, அம்மகளிரைப் பின் 

தொடர்ந்து இரியும் ௮அவ்விகாஞன், அகைக்கண்டான் , 
உடனே நீரில் இறங்கினான்; நீந்திசசென்று, அ௮ம்மலர் 

கப் பறித்துக்கொடுத்கான். வேறு ஒருகாள், அப் 

பெண் தனித்து ஓரிடத்தில் அமாந்திருந்காள்) அவள் 

அருகில் தொயயிற்குழம்பும் அதுதீட்டும் கோலும் 

இருக்கன ; அக்கிலையில், ஆங்கு வந்த அவன், 

அவளையும், ௮வள் அருகிற் கிடக்கும் தொய்யிற் 

குழம்பையும் கண்டான்?) அவள் சேோகோள், தொய்யில் 

எழுதப்பெறாமல் வறிதே இருப்பதையும் அறிந்தான் , 

உடனே, அவள் அருகில் அமர்ந்தான்; அவள் 
முன்கையைப்பற்றி, அவள் தோளில் கரும்புபோலும் 

ஒவியங்களை த கட்டி மகிழ்ந்தான்; இவ்வாறு வளர்ந்தது 

௮வர் கரதல். 

அவர் காதலை, அவவூர்வாழும் சிலர் அறிந்தனர் ; 

அவருள்ளும் சிலர், ஊர்வம்பு பேசுவ)ைதையே வழக்க 

மாகக் கொண்டவர்) அது பேசா.இருந்தால், அவருக்குப் 

பொழுதே போகாது: அவர் இயல்பு அ௮.இந்.த அவ 

வூரினர், அவர்களைப் பொருட்படுத்துவதுமில்லை ; அவர் 

5
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களுக்குக் தெரிந்துவிட்டது இவர்கள் காதல் ; அவர்கள் 

அதைக் கூட்டியும் குறைத்தும், அழித்தும், பழித்தும் 
பலவாறு கூறித் தூற்ற, த்தொடங்கினர். 

அவர்கள் கூறும் அப்பதி உரையை அப்பெண் 
னின் உயிர்த்தோழி கேட்டாள் ; அவர்கள் argu 

அவளும் குறிப்பால் அறிந்திரும்காள். நாள் கோறும், 

அவளும் தானும் பிற்தோழியரும் ஒன்றுகூடி ஆடும் 
இடந்தகோறும் அவர்களை விடாது, இளைஞன் . ஒருவன் 

கொடர்ந்து வருவதையும், வந்து அவர்கள் ஆட்டத் 

தைப்பார்து இருப்பவன், ஆட்டத்தில் அப்பெண்ணின் 

அணியும் ஆல டயும் நிலைபிறழக் கண்டு, அவற்றை 

ஒழுங்குசெய்து விட்டதையும், அம்மகளிர் புனலாடுங்கால், 

அவர்க்கு அப்புனலாற் கேடு ஏதும் நேராவாறு, அவ் 

விட,தைதச்சுற்நிச் சுற்றிவந்து காவல் புரிந்ததையும், 

அப்பெண் விரும்பும் தொய்யில் எழுஇயும், மகளிர் 

மணல்வீடுகட்டி விர்யாடப்புகுங்கால், அவர்க்கு த் துணை 

யாய,. அவர் விடும் குற்றேவல்களை விரும்பிச்செய்தும் 
அவர் நட்பைப்பெற விரும்பியையும், அது எளிதில் 

கிடைக்கப் பெருமையால் பெரிதும் வருக்திச்சென்ற 

தையும் அவள் அறிந்திருந்தாள்; ௮.தனால், அவனுக்கும் 
அவளுக்குமிடையே காதல் Csr வளர்கிறது 

என்பதை அறிந்திருந்காளாயினும், அப்பெண், அது 
குறித்து எதுவும் கூறாமையால், அவளும், அவனை 
ஏதும் கேட்டிலள். 

ஆனால், இப்பொழுது நிலமை வேரறாயிற்று; அவர் 
காதலை ஊரார் உணர்ந்து கொண்டனர்; ஊரில் அலர் 
எழுந்து விட்டது; இனியும் அவ்வாறே விட்டால், 

அதனால், அவர்க்கு எதேனும் ஏதம் உண்டாயின் 
எனனாவது, என எண்ணிக் கலங்கினாள். உண்மை 
யறிந்து உற்றதுணை புரிய விரும்பினாள் ; உடனே,
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தனித்திருக்கும் ௮ப்பெண்ணின்பால் சென்று : தோழி! 

காள்கோறும்,; காம் ஆடும் இடத்திற்குக் தவறாது வந்து 

போகும் அவ்விலாஞனையும், உன்னையும் தொடர்பு 

படுது கி, இவலுரார் ஏதேதோ கூறுகின்றனர்) அவர் 
கூஅவதில் எகேனும் உண்மை உளனதேதோ? அவர் 

அடஅவதுபோல், நீ அவனோடு உறவுகொண்டிருப்பது : 

உண்மைகதானோ?'” என்று கேட்டாள். 

அப்பெண், கன் காசல் ஒழுக்கத்தைக் கோழிக்கு த 

கானே உணாரக்க விரும்பினாள் ) ஆனால், காணம் கித் 

sonore உணர்த்திலள்) இப்பொழுது அதகுதோழி, 

தானே அறிந்து வினவுகிறாளன்; உண்மையை ஒப்புக் 
கொள் என்றது அவள் உள்ளம்; ஆனால் அவள் 

பெண்மை, அது ஒப்புக்கொள்ளத் தயங்கிற்று. 

அதுனால், தோழியை கோக்கிக, : கோழி! ஒருகான், அவ் 

விளா ஞன், பஞ்சாய்க்கோரை பறித்துக் தந்தான் 

மற்றொருகாள், மலர் பறிகதுக் கொடுத்தான்; பிரிதொரு 

காள், என் தோளில் கொய்யில் வரைந்தான்; அவன் 

'செய்கன இவவளவே; இதை வைத்துக்கொண்டு, இவ் 

ஷூரில் வாழும் வாயாடிப் பெண்கள் சிலா, வம்பு பேசுன் 

par; என்னோடு பழகி, என் இயல்பு அறிக் தடீ, அவர் 
கூறுவதில் உ.ண்மையில்லை என்பதை உணர்ந்து, 

அவரைக் கடிவதை விடுத்து, எனபால் வந்து, ௮ல் 

உண்மை யிருப்பதுபோல் வினவுகின்றனை; தோழியர் 

பலர், என்னை இடைவிடாது சூழ்க்திருந்து காவல்புரி 
இன்றனர்; ௮தை நீ அறிவாய்) அவர்கள் காவலும் 

பயனற்ற தாகிவிட்டது எனக் கருதி என்னை வந்து 

வினவுகனெறாய் ; உன்னை என்னென்பது?” என்னு கூறி 

மறுத்தாள், 

நாணும், பெண்மையும் தடைசெய்ய இவ்வாறு 

மறுத்துரைத் தாளேனும், ௮க்தகோழியின் துணை பெற்றா
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லன்றிக் தன் காதல் கிறைவேறாது என்பைத உணர்ந்து, 

அதை ஒப்புக்கொள்ள உறுதி கொண்டாள், அதனுள், 

கோழியை கோக்க, “கோழி! இனி, நான் எதைக் 

கூறினும், இவஷரார் அதை ஏற்றுக்கொள்ளார். 

ஆகவே, என் இருமணக் காலத்தில், இவஜரார் ஓன்று 

கூடி, அன்று எதைச் செய்ய விரும்புகின்றனரோ, 

அதை, இன்றே செய்து முடிக்கட்டும்; அவ்வாறு 

செய்யும் இவ்வூரார்க்கு, காம் செய்யக் கூடியது என்ன?” 

அதை நீ ஆராய்ந்து கூறு?” என வல்லமையாய்க் கூறி, 

குன் காதல் ஒழுக்கத்தை ஒருவாறு ஒப்புக்கொண்டு 

உண்மை உரைத்தாள். 

* புனைஇழை நோக்கியும், புனல்ஆடப் புறம்சூழ்ந் தும், 
அணிவரி தைஇயும், ஈம்இல்வந்து வணங்கியும், 
நினையுபு வருந்தும் இந்நெடுந்தகை திறத்து, 'இவ்வூர், 
இனையள்என்று 5எடுத்துஓதற்கு அனையையோ நீ! என 

8. வினவுதி ஆயின், விளங்கிழாய் ! கேள்இனி; 

செவ்விரல் சிவப்புஊரச், சேட்சென்றாய் என்று அவன், 
பெளவரீர்ச் சாய்க்கொழுதிப் பாவைதந்தனைத்தற்கோ, 
கெளவைநோய் உற்றவர், காணாது கடுத்தசொல் 

ஒவ்வா என்று உணராய்நீ, ஒருநிலையே உரைத்ததை ! 

10. ஒடுங்கி யாம்புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு 

நெடும் கயம்லர் வாங்கி நெறித்துத் தந்தனைத்தற்கோ, 
விடுத்தவர் விரகுஇன்றி எடுத்தசொல் பொய்யாகக் 
கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை 

வரிதுஏற்றாயநீ என வணங்குஇறை அவன்பற்றித் 
15. தெரிவேய்த்தோள் கரும்பு முதித் தொய்யில் செய்தனைத் 

புரிபு நம்ஆயத்தார் பொய்யாக, எடுத்தசொல் [தற்கோ: 
உரிதுஎன, உணராய்டீ உலமந்தாய் போன்றதை ? 

என வாங்கு, 

'அரிதுஇனி, ஆய்இழாய் ! அதுதேற்றல்; புரிபுஒருங்கு 
20. அன்றும் வதுவையுள் நமர்செய்வது இன்று ஈங்கே
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தான் நயந்து இருந்தது இவ்வூராயின், என்கொலோ 
நாம் செயற்பாலது இனி ?:? 

தலைவி, தோழிக்கு அறத்தொடு நின்றது இது. திணைமயக் 

குறுதலும் கடிநிலை இலவே” (தொல் - பொருள்; 128;) என்றும் 
விதியால், மருதத்தில் குறிஞ்ரி வந்தது. 

7. நோக்கியும் - இருதக்தியும்;) 9. வரி-தொய்யில்/ 

இல் - மணல்வீடு); 3. நிணையுபு - காகுலை நினைந்து] 

சீ, இனையள் - இள்ன உறவு உடையள்) அளையையோ- 

அவவியல்பு உடையையேோ ) 6, சேட் சென்றாய்; நெடும் 

பொழுது கின்றாய்) 7. பெளவம் - ௪டல்) சாய்- கண்டான் 

கோரை; கொழுது - பறித்துக்கோதி ; 8. கெளவை நோய் 

உற்றவர் - அலர்உரைக் கும்கோயுடையவர் ) காணாது - 

பொருந்தாது என்று உணரா து; 9, ஒருகிலையே-அ௮வர்கள் 

கருஇயவாறே; 10. ஒடுங்கி - அஞ்சி; 19, விடுத்தவர் - 

ஊராரால் வெறுத்துவிடப்பட்டவர்; விரகு - அறிவு? 

18, கழறிய-கோபித்தற்கு; 4. இறை- முன்கை, 

28. ெரிவேய் - ஆராய்க்கத அழகிய மூங்கில் போலும் 9 

28. புரிபு - காவல்புரியும்) 77. உணராய் உரிது என 

மரற்றுக- உணராது,  அதுஓக்கும் எனப் பொருள் ' 
கொள்க. உலமம்தாய் - வருந்இினாய்) 49, புரிபு ஒருங்கு - 
ஒருங்கே விரும்பி.
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கணவன், காதலித்து மணந்த தன்னை மறந்து, 

UT EO SLO சென்று வாழ்கிறான் எனும் கவலையால் 

கலங்கனாள் ஒரு பெண்) அவன் அன்பைப் பெற 
மாட்டாக தனக்கு அழகும் வேண்டுமோ என 
எண்ணினாள்; அ௮கனால் அவன் பிரிந்த பின்னர், 
மயிரை மாசுபோக, எண்ணெய் இட்டு நீராட்டி, ௮ழகாக. 
வாரி மணம் நாறும் மலர்சூட்டி. மகழவேண்டும் எனும் 
நினைவற்றுப் போனாள்) உறக்கத்தை மறந்தாள்; 
கணவன் வருகையை, எதிர்நோக்கி இரவு பகலாகக் 

காரத்.இருக் தாள் ) அ .கனால், பண்டு மலர்போலும்: 
அழகுடையவாய் விளங்கிய அவள் கண்கள், தம் நீல 
கிறதை இழந்து, பொன்னிறப் பசலை பெற்று ஒளி 
இழந்தன ; மாவின் இளக்களிர்மீது, மகரந்தப் பொடி. 
உதிர்ந்து கடப்பதுபோல் மாமையும், சுணங்கும்பெற்றும் 
பேரழகுடைய அவள் மேனி, அவ்வழகு கெட்டுத் 
ATG FFI.
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அக்கிலையு. ற்றும், அவள் ஒருவாறு உயிர்தாங்கி 

யிருக்காள்; ஆனால், அந்தோ! அவ்ஷரார் ௮வளை 
வாளா விடவில்லை. அவர்கள், otras காணும் 

போதெல்லாம், * அகோ போகும் அவள், பரத்தை வீடு 
சென்று வாழும் அக்கொடி யோன் மனைவி'” எனச் சுட்டிக் 

aos கொடங்கினர். அப்பழிச் சொல்லைப் பலமுறை 

கேட்டு வருக்கினாள். அகைக் கேட்டு வருந்து வாழ்வ 

Baw, உயிர்விட்டு அழிதல் ஈன்று என நினைத்தது 
அவள் நல்ல உள்ளம்; ௮ம்மட்டோ! கணவனால் முதலில் 

கா,கலிக்கப் பெற்றுப், பின்னர்க் கைவிடப் பெற்ற பரத் 
குயர், அவள்பால் வந்து, அவள் கணவன் செய்யும் 

கொடுமைகளைக் கூறிக் கண்ணீர் விட்டனர்; “கணவன் 
என்ன அழ விடுவகோடு அமையாது, ஊர்ப்பெண்கள்ா 

யும் ௮அழவிடுகன்றனனே ) அவர்கள் சந்தை நொந்து 

சிந்தும் கண்ணீரால், அவனுக்கும், அவனோடு உறவு 
கொண்ட எனக்கும் என்னென்ன கேடுகள் வந்துவாய்க் 

குமோ'”' என எண்ணிக் கலங்கினாள். அவள் கவலையின் 

எல்லை ௮.த்துடன் முடிவுற்றிலது. கணவன், அவன் 

விரும்பும் அழகிகல்த் தேர்ந்து தந்து துணைபுரியும் 

பாணனும், அறியாக பரச்தை வீடுசென்று வாழ, அப் 

பாணன், அவனை த்தான் அறிக்க இடங்களில் தேடியும் 

காணாமையால் கலங்கி, இறுதியில், அவன் அவன 

வீட்டிற்குச் சென்றிருப்பான் எனும் நினைவால் அங்கு 

வந்து, அங்கு வருந்தி யிருக்கும் அவள்பால், 
அம்மையே! அவன் எங்கே? அவன் சென்ற இடம் 

எது?” என்று கேட்டுச் செனருன். காணவும் வெறுக்கும் 

அப்பாணன், தன் மனைக்கே வந்து, சன் கணவன் 

சென்ற பரத்தை விடு எது எனக் கன்னையே கேட்ப 

வைக் கண்டு கலங்கிக் கண்ணீர்விட்டுக் கிடந்தாள். 

கணவன் பிரிவால் உண்டான UGS SBE gr, ஊரார் 

உரைக்கும் பழிச்சொல், அவன் பரதிதையர் உரைக்கும்
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கொடுமை; பாணன் வருகை ஆகியவற்றால் உண்டாம் 

வருத்தமும் ஒன்றுகூடி. அவளைப் பெரிதும் வருத்.இன. 

அவ்வாறு வருக்தியிருப்பாள்முன், ஒருகாள், அவள் 

கணவன் வந்து தின்றான் 7 வந்துவாளா இராது, 

“பெண்ணே! என் பிரிவால் நீ பெரிதும் வருந்இணனை 

போலும்? கவலையால் உன் மேனி அழகு இழந்து 

விட்டத! உன் கண்கள் ஒளிஇழக்து விட்டனவே! 

உறக்கத்தை மறந் தாயோ? கூந்தலை மாசறக கழுவி மலர் 

சூட்ட வேண்டும் என்பைதயும் மறக் கனையோ?'' என்று 

கேட்கத் தொடங்கினான். 

கணவனைக் காணவும் வெறுத்த அவள், அவன் 
கேட்கும் கேள்விககாக் கேட்டுக் கடுஞ்சினம் கொண்டாள்- 

அன்ப! நீவரும் வழியில் உள்ள காமரைப் பொய் 

கையில், நன்குபருதது, மலரும் பருவம் பெற்று விளங் 

கும் இரண்டு அரும்புகளுக்கிடையே, ஒரு தனி மலர் 

ஓங்கி மலர்ந்து Ais, கரைவளர் மரத்தில் வாழும் 

பறவை ஒன்று தாழப் பறந்து, ௮ைத அலைக்க, ௮ தனால், 

அம்மலர், சிறிதே வளைந்து தாழ, அதே நிலையில் அம் 
மலரின் அகதுதேே படிந்திருந்த பனிநீர் தெறித்து, அவ 

வரும்புகள் மீது விழும் காட்சியைக் கண்டுவந்கு உன் 
கருத்தில், எவவிகத உணர்சசியும் உண்டாகவில்லையோ? 

அக்காட்சு, கணவன் பரக்தையர்பின் சென்றுவிட்டா 

னாக; சிந்தும் கண்ணீர் கொங்கையில் வீழ்ந்து ச௪ிதறக் 

கலங்கி கிற்கும் ௮வன் மனைவியின் துயர்கிலையை நினைப் 
பூட்டவில்லையோ 2'” என்னு கேட்டுச் சனந்தாள். 

பின்னர், “அன்ப! நீ என்னைப் பிரியா இருக்க 

வேண்டும்; கான், இழந்த என் நலனை மீண்டும் பெற 

வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு இல்லை; ஊரார் உரைக் 

கும் வழி ஒழிந்தால் போதும் என்றே எண்ணுூறேன்/; 
என் கண்கள், கவலையற்று உறங்க வேண்டும்; அ.குற்கு,
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நீ என்னை அகலாஇருகீகல் வேண்டும் என்ற ஆசை 

எனக்கு இல்லை ; பரதகையர் என்பால் வந்து, உன்னைப் 

பற்றிக் குறைகூறுகல் ஒழிந்தால் போதும் என்றே 

ஆசைப்படுகிறேன்; அன்ப கூர்குலை வாரிமுடி.தது, 

மலர்சூட்டி மழ நான் விரும்பவில்லை) உன்ன க தேடி, 

பாணன் என் வீட்டிற்கு வாராஇருக்கல் வேண்டும் 

என்றே விரும்புகிறது என் உள்ளம்'' என்று கூறிப் 

புலக்காள். 

அவள் அவ்வாறு கூறிப் புலந்காளேனும், அவள் 

கெஞ்சு, அவனை ஏற்றுக்கொள்ள, துடித்தது. கெஞ்சின் 

துடிப்பையும், அதை அடக்கி ஆளு தல் தன்னால் ஆகாது 

என்பதையும் அறிந்தாள்; அகனால் அதுகாரும் ஊடி. 

யிருந்து அவனுக்கு வாயில்விட மறுத்தவள், அவனை: 

கோக்க, * அன்ப/ பரத்தை வீடு சென்று பழிகொண்டு 

நிற்கும் உன்னக் கண்டும், எனககுதகு துணையாய் என 

பால் தங்குவைக விடுக்து, உன்பால் வந்து உன் ஏவல் 

வழி நிற்கத் துடிப்பகோடு, என்னையும் உன் வயதி 

,களாக்க வற்புறுக்துகிறது என் கெஞ்சம்;) ஐய! என் 

னுடன் வாழ்ந்தும், எனக்கே பகையாகும் இக்கெஞ்சைது 

துணையெனக் கொண்ட என்னால், உன்பால் காதல் 

கொள்ளப் பண்டு தூண்டிய உன் மார்பைக் தழுவேன் 

எனக் கூறிப் புலத்தலும், புலந்து அக்கிலையிலேயே 

கிற்றலும் இயலுமோ?” என்று கூறி, அவளை ஏற்று 

இன்புற்றாள். 

* இணைஇரண்டு இயைந்து ஒத்தமுகை காப்பண், பிறிது 
துணைஇன்றித், தளைவிட்ட தாமரைத் தனிம௰ர், [யாதும் 
திருமுகம் இறைஞ்சினள், வீழ்பவற்கு இனைபவள் 
அரிமதர் மழைக்கண்கீர், அலர்முலைமேல் தெறிப்பபோல் 

*. தகைமலர்ப் பழனத்த புள்ஒற்ற ஒசிந்துஒல்கி 
Llano சேர்ந்த அம்முகைமிசை, அம்மலர் டி 
அகஇதழ்த் தண்பனி உறைத்தரும் ஊர !கேள் :
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தண்தளிர்த்தகை பூத்த, தாதுஎழில் நலம்செலக் 
கொண்டுநீ மாறிய கவின்பெறல் வேண்டேன்மன் 

10. உண்டாதல்சாலா என்உயிர் சாதல் உணர்ந்துநின் 
பெண்டு எனப் பிறர்கூறும் பழிமாறப்பெறு கற்பின் , 

பொன்எனப் பசந்தகண் , போதுஎழில் நலம்செலத்; 
தொன்நலம் இழந்தகண் துயில்பெறல் வேண்டேன்மன் ; 
நின்அணங்குற்றவர் நீசெய்யும் கொடுமைகள் 

15. என்னுழை வந்துநொந்து உரையாமல் பெறுகற்பின் ; 

மாசற மண்ணுற்ற மணிஏசும் இருங்கூந்தல் 
வீசேர்ந்து வண்டுஆர்க்கும் கவின்பெறல் வேண்டேன்மன்; 
நோய்சேர்ந்த திறம்பண்ணி நின்பாணன் எம்மனை 
நீசேர்ந்த இல்வினாய் வாராமல் பெறுகற்பின், 

20, ஆங்க, 
கடைஇய நின்மார்பு தோயலம் என்னும் 
இடையும், நிறையும் எளிதோ ? நிற்காணின், 
கடவுபு, கைத்தங்கா நெஞ்சு என்னும், தம்மோடு 
உடன்வாழ்பகை உடையார்க்கு''. 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவஜேடு ஊடிய தலைவி, ஊடல் 

தீர்ந்து கூறியது இது. 
2. முகை- அரும்பு) நாப்பண் - நடுவே; 2. gr 

விட்ட - மலர்ந்து; 3. இறைஞ்சனெள் - கவிழ்ந்து; வீழ் 
பவர்க்கு - விரும்பிய கணவனுக்காக; இனைபவள்-வருக்து 
பவள்; 4. அரி - செங்கோடுகள் படர்க்கு; 5. குகை - அழ 
குடைய) புள்ஒறற - பறவை தாக்க) 7. உறைகத்தரும்- 
துளிர்க்கும் : 8. தகைபூக்ச - அழகைப்பெற்ற; செல - 
அழிய; 10. சாலா - அமையாத: 734. பெறுகற்பின் - 
பெற்றால்; 74. நின் - உன்னால்; அணவங்குற்றவர் - 
வருக்கிய பரத்தையர் ;) 76. மண்ணுற்ற - கழுவப்பெற்ற; 
மணி ஏதும் - நிறத்தால் நீலமணியை வெல்லும்; 77. வீ- 
மலர் ; 271. கடைஇய - தூண்டிய; கதோயலம் - குழுவேனர: 
99. இடை - ஊடல்; நிறை - உள்ளத்தை ஒருவழி நிறுத் 

ரம் நிறை என்றும் குணம்; 98. கடவுபு - செலுத்து; 
கைததங்காது - என்பால் தங்காது.
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அமைஇ நிலவிய ஒரு நாட்டில் மக்கள் மகிழ்ந்து 

வாழ்ந்திருக் தனர் ; ஒருகாள் பகையரசன் படையொன்று£ 

அக்காட்டில் திடுமெனப் புகுந்து பாழ்செய்யக் தொடங்கி 

விட்டது; ௮க்காட்டில். ஈல்வாழ்வு வாழ்தல் இனி இய 

லாது எனக் கருதிய வுந்நாட்டுக் குடிமக்கள் அந் 

நாட்டை விட்டகன்று, நல்லாட்சி நிலவும், வேறு ஒரு 

நாட்டைதீதேடி அடைந்து, ஆங்கு வாழ்வு மேற் 

கொண்டனர்; அவர்கள் ஆண்டு வாழினும். தாய்நாட்டுப்: 

பற்று அவர்களை விட்டகலவில்லை. அவர் உள்ளம். 
தாம் பிறந்து, வளர்ந்து வாழ்ந்த தம் காட்டை மறவாது 

எண்ணியிருக்சகுது; காட்கள் சில கழிந்தன; அழிந்த 

காட்டிற்குரிய அரசன், கன் படைத்துணையால், பகை 

வரை வென்று ஓட்டினான், நாட்டில் மீண்டும் ௮மைதி 

BOM DD} °F அறிந்த அக்குடிகள், மிண்டும் தம். 
நாடடைந்து ம௫ழ்ந்து வாழ்ந் தனர். 

இந்நிகழ்ச்சியை Ber ap Gi இயற்கை நிகழ்ச்சி 

ஒன்று ஓர் ஊரில் நிகழ்ந்தது: அவ்வூரை அடுத்.
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இருக்கது ஒரு பொய்கை) அப்பொய்கையில் மலர்க் 
இருந்த தாமரை மலர்களில், தும்பிகள் தம்தம் பெடை 

யோடு கேன் உண்டு வாழ்ந்துிருந்தன. ஒருகாள் அப்: 
பொய்கையின் கரை திடுமென உடைத்துக்கொள்ளவே, 

அவவுடைப்பின் . வழியே வெள்ளகீர் உட்புகுந்து 

விட்டது) தாமரை. மலர்களெல்லாம் குண்ணீருள் 

ஆழ்ந்துவிட்டன ; காம் வாழ்ந்து மலர்கள் தண்ணீருள் 

மறைந்துவிட்டமையால், அங்கு வாழ்தற்கு வழீயற்றுப் 

போன அத்தும்பிகள், அக்குள, த்ை)ைதவிட்டு நீங்கி அதை 

அடுத்திருந்த, காவல். கிறைந்த கரை அமைந்த பிறி 

தொரு பொய்கையைக் தேடி அடைந்து, ஆங்குள்ள 

மலர்களில் வாழக்கொடங்கென ) இதற்கிடையில், முற் 
கூறிய பொய்கைக்கு உரியோர், ஒஓடோடோடிவந்து, 

உடைந்த உடைப்பினை அடைத்துப், புகுந்த புதுப் 
புனலைப் போக்கிவிட்டனர்; தாமரை மலர்கள் பண்டே 
“போல். கண்ணீர் மட்டத்திற்குமேல் கலைதாக்கி நிற்கத் 
கொடங்கின ; அ௮ஃதறிந்த அத்தும்பிகள், மீண்டுவந்து, 
SD மலர்களுட்புகுந்து மகிழ்க து உறங்கின. 

இக்காட்சியைக் கண்டு நின்றாள் ஒருபெண்; கணவன் 

பரகையர் ஒழுக்கம் மேற்கொண்டமையால் கலங்இ 
பிருப்பவள் அவள ; அன்று அவள்கண்ட இக்காட்சி, 

அவள் உள்ள தகில் பற்பல எண்ணங்களைக் தோற்று 
வித தன ) வாழும் இடம், வாழ்.தற்கு இயலாதுபோனமை 
பால் வண்டுகள் அவ்விடத்தை விட்டன ; ஆனால் என் 
வீடு இன்பக்களஞ்சியமாய் இருக்கவும், என்கணவண் 
அதை மறக்கான்;) சென்ற இடம் வாழ்ந்த இடத்தினும் 
அறந்து விளங்கமையால், வண்டுகள் ஆங்கு அடைக் 
கன 7 ஆனால் கணவன் சென்று வாழும் பரத்தையர் 
சேரி, ஈம் ஈக்ரினும் நனிமிக இழிவுடைக்து; நல்லோர் 
BOYS அஞ்சும் பொல்லாங்கு நிறைந்தது) அதை
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YOK GD கணவன் அுங்குச்சென்று வாழ்கிருன் 7 

வண்டுகள், வாழும் இடத்தைவிட்டு வந்தும், அவ். 

விடதைக மறக்கவில்லை ) கணவன் என்னைக் கனவிலும் 

கருதுவதில்லை ; வண்டுககா வருக என அழைப்பார் 
எவரும் அ௮ப்பொய்கையில் இல்லை) எனினும், அவை: 

அவவிட தீத மீண்டு அடைந்தன ; கணவன் வருகைக் 

காக, இரவ பகலாகக் காத்துக்கெக்கிறேன் நான் 2 

ஆயினும் ௮வன் வக்திலன்; வாழும் இடத்தில் இவ் 
வண்டுகள் வைக்தஇருககும் பாசமும், மணந்த மலைவி' 
யாகிய என்னிடத்தில், என் கணவனுக்கு இல்லையே '” 

என்ற எண்ணங்கள் அலை அலையாய் எழுந்து அலைக்க. 
வருந்கு வீடுவந்து சேர்க் காள். 

அவள் வந்து சேர்ந்த AD gs பொழுஇற்செல்லரம், 
பர,த்)ைகவீடு சென்றிருந்த கணவனும் வகந்துசேர்ந் கான் .. 

வர்தவனை வரவேற்க விரும்பி, அவளை <9) 82) Be oir 

ஆங்கு அவள் கண்ட கோலம், அவள் உள்ளத்தை 
வாட்டியது; அவன் தலைமாலையில் பிணைந்துள்ள 

மலர்கள், கம் கிறங்கெட்டு உருவிழந்து கலங்ஒப்போ 
யிருந்கன/) அவன் மார்பில், மகளிரைப் புணர்ம் தமை 

யால் பெற்ற புதுமணம் வீசிற்று; அவன மேனியில், 
அவனைப்புணர்ந்த மகளிரின் சைவ அழுந்தியதால் 
உண்டான தழும்புகள் ஆங்காங்கே காட்சி அளித்தன ) 

UT GO GUOT, அண்மையில் புணர்ந்து வருகிறான். 

என்பதை அவை காட்டிவிட்டன ; அ.கனால், அவன் 

உள்ளத்தில், பரதகதையர்பால் கொண்ட பாசம், 

இன்னமும் வற்றாமலே உளது என்பது உணராந்தாள் 1 
௮. தனால் ௮வள் அன்பு மாறிற்று : ஆறாச்சினம் Mee 

கீது) வந்தவன் தன்மீது அன்புகொண்டு வந்திலன் 

எனக் கருஇனாள்) வரவேற்கச் சென்றவஸஷ், வழியை 

அலைக்துக்கொண்டு foryarBy, % அன்ப? *நாம்.
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பிரிந்தால் பாழ்படும் பேரழகு, காம் வக்குதும், மீண்டு 

விடும்; இவளுக்கென ஒரு கனி இயல்பு இல்லை; ஈம் 

இயல்பிற்கேற்ப இயல்பவள் இவள் ' எனும் கெஞ்சத 

துணிவாலன்றோ, பரகதையிற் புணர்ச்சியால் பாழான 

கண்ணியோடு என் கண்ணெதிர் வந்து நிற்கின்றாய் 2 

“ஞாயிறுதோன்ற மலர்ந்து, அது மறையக் கூம்பும் 

காமரை மலர்போன்றவள் இவள், கான் பிரியப் பிரியும் 

இவள் நலம், நரன் வந்து கூடக்கூடிவிடும் ' எனும் 

கருத் துடைமையாலன்ோ, அம்மகளிரின் கூக்குல் 

மலரின் மணம் காறும் மார்போடு என்முன் வந்து நிற்கத் 

துணிந்தாய் 2? மழை பெய்தால் ் வளம்பெற்று, அது 

பொய்த்.தால் வாடும் பயிர்பொன்றவள் இவள் ) கான் 

பிரிந்தால் வாடும் இவள், கானவந்து புணர்க் தால் பொலி 

வுறவள் ' என்ற எண்ண ததுணிவாலன் றோ, அ௮ம்மகவிசர் 

வளையல் ௮ழுத்திப் பண்ணிய வடுவோடு இவண் வந்து 

நிற்கிறாய் 2” எனச் சினந்துக்கூறிக் கண்டித்தாள். 

சில நாழிகை அமைதியாய் இருந்தாள் ;) பின்னர் 

“மீண்டும் தொடங்கினாள்; *அன்ப/ உன் கருத்தும் 

செய்கையும் வியத்குற்குரிய; ர விரும்பும் பரதிையரும், 

உன்னை விரும்பும் பரத்தையரும் உன் பிரிவால் வருந்து 

வாடுமாறு ஈங்கு வாரறக ! அவர் மகிழ ஆண்டே செல்க) 

இயல்பாக மலராது, கையால் மலர்த்தி மலர்விதத மலர் 
மணம் தாராது) சிறித மணம் தரினும் அது நறு 
மணம் ஆகாது; அதுபோல், உள்ளுணர்வின்றி, ஊரசர் 

உரைக்கு அஞ்சி ஈண்டு வந்து புணரும் உன் புணர்வில் 

பேரின்பம் காணேன் ; அக்கூட்டதைக கான் விரும் 

பேன்; அக்கூட்டம் கொடிய பனிக்காலம்போல், 

எனக்குக் கொடிய நுயர் தரும் ; ஆகவே அது வேண் 

மடன் '' என்று கூறி வழிமறித்து நின்றருள். 

** பன்மலர்ப் பழனத்த பாசடைத் தாமரை 
இன்மலர் ,இமி£புஊதும் துணைபுணர் இருந்தும்பி,
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உண்துறை உடைந்தபூப் புனல்சாய்ப்பப் புலந்துஊடிப் 
பண்புடை நன்னாட்டுப் பகைதலை வந்தென, 

.. அதுகைவிட்டு அகன்று ஒரீஇக், காக்கிற்பான் குடைநீழல் 
மதிபடர்ந்து இறைகொள்ளும் குடிபோலப், பிறிதும்ஒரு 
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான், மொய்தப, 
இறைபகைதணிப்ப, அக்குடி பதிப்பெயர்ந்தாங்கு- 

நிறைபுனல் நீங்கவந்து, அத்தும்பி, அம்மலர்ப் 

பறைதவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய்புனல் நல்ஊர ! 

நீங்குங்கால் நிறம்சாய்ந்து; புணருங்கால் புகழ்பூத்து 
நாம்கொண்ட குறிப்பிவள்ஈலம் என்னும் தகையோதான், 
எரிஇதழ் சோர்ந்துஉக, ஏதிலார்ப் புணர்ந்தமை 
கரிகூறும் கண்ணியை ஈங்குஎம்இல்வருவதை ; 
சுடர்கோக்கி மலர்ந்து, ஆங்கேபடின் கூம்பும் மலர்போல்என் 
தொடர்நீப்பின், தொகும் இவள்ஈலம் என்னும் தகையோதான், 
அலர்நாணிக் கரந்தநோய் கைம்மிகப், பிறர்கூந்தல் 
மலர்நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம்இல் வருவதை ? 
பெயின்நந்தி, வறப்பின்சாம் புலத்திற்குப் பெயல்போல் யான் 
செலின்நந்திச், செறின்சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ 
முடியுற்ற கோதைபோல் யாம் வாட, ஏதிலார் [தான் 
தொடி உற்ற வடுக்காட்டி ஈங்கு எம்இல் வருவதை ? 

ஆங்க, 
ஐய அமைந்தன்று ; அனைத்தாகப் புக்கீமோ ; 
வெய்யாரும், வீழ்வாரும் வேறாகக், கையின் 
முகை மலர்ந்தன்ன முயக்கில் தகையின்றே ; 
தண்பனிவைசல் எமக்கு,”' 

பரத்தையர் சேரியினின்றும் வந்த தலைவறுக்கு வாயில்னி 
மறுக்கும் தலைவி ஊடிக் கூறியது இது. 

7. பழனம் - வயல்) 8. இமிர்பு - ஆரவாரம் செய் து; 

'இருந்தும்பி-கரிய தேன் வண்டு; 34. உண்துறை-நீர் 

உண்ணும் துறை) 4, தலைவந்தென- ஆங்கே வந்த 

காக; 8, ஓரீஇ- போய்; காக்கிற்பான் : கரீப்பவன் ; “6
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இரைகொளளும்- தங்கும்; 7. அலமரும் - வருந்தும்) 

மொய்தப- பகைவ்ன் பலம் கெடுமாறு) 8. இறை - 

area; 109, பறைதவிர்பு -பறகத்தலைக் கைவிட்டு) 

அசைவிடுஉம் - இளைப்பாறும். 13. சாய்ந்து- கெட்டு) 

பூத்து - நிறைந்து; தகை - தகுஇப்பாடு) 19. எரிஇதழ்- 

எரிகிறம்கொண்ட இதழ்; சோர்ந்துஉக- வாடிஉலர ; 
4, கரி- சான்று; வருவதை - வருகின்ற தன்மை; 15, 

சுடர்-ஞாயிறு) படின் - மறையின்; கூம்பும் - வாடும்) 

76, தொகும்-மறையும்; 174. கைம்மிக- அளவிறந்து 

பெருக, 19. நந்தி-செழித்து; சாம்- வாடும்); 0. 

செறின் - செல்லாமல் வருகது்இனால், சாம்பும் - கெடும் ; 

24. ஜய-வியப்புடைய/) புக்கீமோ- சென்று சேர்க) 89. 

வெய்யார் - விரும்பப்படுவார்) வீழ்வார் - விரும்புவார் ) 

96. முயக்கின -கூட்டத் தால்) தகைஇன்று- அழகு 

இல்லை.
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புல்லல் எம்: புதல்வனை ! 

செந்நெல்வளம் இறந்த மருதநில மகள் அவள் ர 
அவள் கணவன், அவச*ாயும், அவள் மகளையும் மறந்து, 

ஊரில் உள்ள பரத்தையர் பின்சென்று, அவர் ஆடல் 

பாடல்களால் அறிவிழந்து இரிந்தான். அகனால் வருந்த 

யிருக்கும் ௮வள், ஒருநாள், கன்வயலைப் பார்க்கச் சென் 

Hob srer; பறவைகள் பல கூடிப் பெரிய ஆரவாரம் 
செய்துகொண்டிருந்த வயலில், செந்நெல் செழிக்க 

வளர்ந்து, கதிர்முற்றிக் காட்டு ௮ளிக் தது. அவ்வயலைச் 

சுற்றி நோக்கினாள். வயலிடையே ஒரு தாமரை மலர், 

மலர்ந்திருந்தது; அதன் தண்டு முள் நிறைந்தது என் 
பகையும் பாராமல், ஒரு கஇர், அதன்மீது படிக்கு, 

அடை அடியோடு சாய்த்து, அம்மலர்மீது இடந்து 

உயர்ந்து தோன்றிற்று) அவவழகிய காட்சியைக் சண் 

குளிரக் கண்டிருந்தாள். அக்காட்சியைக் ௪ண்டு களிக்க்கு, 

கணவன் தன்னுடன் இல்லையே என்று கலங்கஇஞாள் 

இக்நேரம், ௮வன், பல்லோர் புகழ, அரங்இன்மீது ஆடி 

மகிழ்விக்கும் அழகிய பர.த்ைையையும், ௮வள் தலைக் 
6
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கோலத்தில் பிணிகஃகப் பெற்று, அவள் நெற்றியில் 

வந்துதாழும் . வயக்தகம் எனும் அணியால், அவள் 

அழகு, முன்னினும் அ௮.திகமாகிக் தோன்றுவதையும் 
சணடுகளி ததுருப்பான் எனக் கருஇக் கலங்கினாள்) அக் 

நிலையே, தன்னை அணுகும் உயிர்ககா£ கீ கன் முட்களால் 
ஊஹு செய்யும் காமரையபோல், தன்னை DY ODL 6 BL OM 

குன் காதல் கொடுமையால் துன்புஅதுதும் இயல்புடை 

யான் என்பதை அறிந்தும், அவனையும் sar வயத்த 

னாக்கிக்கொண்டு அவனுக்கு அழகுசெய்து கிடப்பாளும் 

ஒருத்தி உள்ளனனளே என அவன் விரும்பும் பரதைையை 

நினைந்து வருந்தினாள். 

அக்கினைவு அலைக்க, மேலும் அங்கு கில்லாது தன் 

விடடைக்தாள். அவள் மகன், கெருவில் ஈடைதேர். 

உருட்டி ஆடிக்கொண்டிருக்கான் ; அங்கிலையில், மார்பில் 

மணம் நாறும் சந்தனம் பூசி, கழுத்தில் முத்தாரம் 
அணிந்து, தலையில் பன்னிற மலர்களால் ஆன கண்ணி 
சூடி,த் தன்னை ஒப்பனைசெய்துகொண்டு, தான் விரும்பும் 
பரத்தை வீடு நோக்கிச் செல்லும் அவள் கணவன், 
இகெருவில் ஆடி. மகிழும் மகனைக் கண்டான்; மகன்மேல் 

உண்டான காதலால்," பரத கயை மற்ந்கான்; அவணை 
எடுத்து மார்போடு அணைத்துக்கொண்டே வீட்டிற்கு 
வந்து சேர்ந்தான். 

மகனோடு வந்து கிற்கும் கணவன் கோலத்தைக் 
கண்டாள் அவள்) அவன் கோலம், அவன் பரத்தை 
வீடு செல்லும் கருத கோடு பண்ணிக்கொண்டது என்ப 
தைத் தெளிவாக உணர்த்திற்று. அதனால், கணவன், 
“என்மீது கொண்ட காதலால் வந்திலன்; மகனைக் 
கண்டவன்; அவனைக் காணான்போல் செல்வது கூடாது) 
அவனை” மணை வயின் சேர்த்துப் போதல் வேண்டும் எனும் 
கருத்தால், சங்கு வந்துளான்”" என்று கரு.இனாள்.
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அக்கருத் தோடு அவனை கநிமிர்ந்து நோக்கினாள்? 

மகன், அவன் மார்பிற் பூசிய சந்தனத்) அழிப்பது 

யும், முத்துமாலையை ஈர்த்து அறுப்பையும், மாலையைப் 
பிய்த்து எறிவதையும் கண்டாள். உடனே; அவனை: 

இழுத்துக் கன் மார்போடு _ அணை த்துக்கொண்டாள்; 

கூன் செயல் கண்டு காணி நிற்கும் கணவளை நோக்க, 
*:ஜய/ இவனை எடுத்து : அணைத்துக் கொள்ளாத) 

இவன் நனிமிகக் கொடியவன்; உன் மார்பிற் சந்தனத் 

தைச் சிதைப்பன்;) முத்தாரதீதை அறுப்பன் ) கண்ணி 

. யைக் கலைப்பன்) சந்தனம் சிதைவுற்றதையும், மாலை 

அறுபட்டதையும், கண்ணி கசங்கியதையும உன பரத் 

தைக் காதலி பார்ப்பளாமின், இது, ரீ வேறு ஒரு 
பரதைகயோடு கொடர்புகொண்டு, அவைக் கூடியகால் 

கேோர்ந்தது எனக்கொண்டு, உன்னைச் சினப்பள்) புலந்து 

_ யூல்லாது செல்வள் ) ௮. தனால் நீ வருந் துவை; ஆகவே, 
இவனை விடுத்து, ஈண்டு இமைப்பொழுதும் நில்லாது 

அவள்பால் விரைந்து செல்க'' எனக் கூறி வாயில். 

அடைத்தாள். 

*புள்இமிழ் அகல்வயல் ஒலிசெந்நெல் இடைப்பூத்த 

(முள்அரைத் தாமரை முழுமுதல் சர்ய்த்துத் தன் 
'வள்ளிதழ் உறடநீடி வயங்கிய ஒருகதிர், 
அவைபுகழ் அரங்கின்மேல் ஆடுவாள், அணிநுதல் 

5 வகைபெறச் செரீஇய வயந்தகம்போல் தோன்றும் 
தகைபெறு கழனிஅம் தண்துறை ஊர!கேள்: 

அணியொடு வந்துஈங்குஎம் புதல்வனைக் கொள்ளாதி ; 

மணிபுரை செவ்வாய் நின்மார்பகலம் ஈனைப்பதால்; 

தோய்ந்தாரை அறிகுவேன் யான்எனக் கமழும்நின் 

30. சாக்தினால் குறிகொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ ? 

புல்லல் எம்புதல்வனைப் , புகல்அகல் நின்மார்சின், 
பல்காழ்முத்து அணிஆரம் பற்றினன் பரிவானால் ;'
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மாண்இழை மடகல்லார் முயக்கத்தை நின்மார்பின் 
பூணினால் குறிகொண்டாள் புலக்குவள் அல்லளோ ₹* 

15. கண்டேஎம் புதல்வனைக் கொள்ளாதி , நின்சென்னி 
வண்டுஇமிர் வகைஇணர் வாங்கினன் பரிவானால்; 
நண்ணியார்க் காட்டுவது இதுஎனக், கமழும்நின் 
ஈண்்ியால் குறிகொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ ?' 

என வாங்கு, 

20, பூங்கண் புதல்வனைப் பொய்பல பாராட்டி. 
நீங்காய் இகவாய் ; நெடுங்கடை, நில்லாதி ; 
ஆங்கே அவர்வயின் சென்றி, அணிசிதைப்பான் 
ஈங்குஎம் டீதல்வனைத் தந்து.” 

பரத்தையிற் பிரிந்து வந்து, புதல்வன் வாயிலாகப் புருந்த 

தலைவனுக்கு வாயில் மறுக்கும் தலைவி கூறியது இது. 

2. இமிழ் - ஆரவாரிக்கும் ) ஒலி - முற்றிஒலிக்கும்7 

9. அ௮ரை-தண்டு; 2. வயங்கிய - விளங்கிய) 8. வயக்தகம்- 

. நெற்றியில் அணியும் ஒருவகை அணி) 8. மணிபுரை ) 

பவளமணி போன்ற; 9. கோய்க்கார் - புணர்ந்த மகளிர். 

10. சாய்குவள் - வருக்துவள் ; 77. பூல்லல் - அணைத்துக். 

கொள்ளாத) புகல் - பரதையர்புகழும் ; 72. பல்காழ்- 

பலவிடம்; பற்றினன் பரிவானால் - பற்றி அறுப்பான்) 

70. வாங்கினன் - பற்றி; 77, ஈண்ணியார் - புணர்ந்த. 

மகளிர்) 20. பூங்கண் - அ௮ழகயகண்) சர. இகவாய் - 

கடவாய் ; நெடுங்கடை - பெரிய வாயில்; 48, சென் நீ -. 

செல்வாயாக,
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பவழதீ்தால் பண்ணி, விளிம்பில் முத்தை அரும்பாக 

அழுத்து ஆக்கிய வட்டப்பலகைமீது, செதுக்கிவைத,த 
இன்னம்சிறு மரயாணையை வைகுது ஆடிக்கொண்டிருக் 

கரன் மகன் ;) ௮வன் ஆட்டத்தையும், பஞ்சுபோல் மெது 

கென்ற தலையில் மூன்று மணிவடங்கள் விளங்கும் 
அழகிய கோல த்தையும் கண்டு களித்திருந்காள் ௮வனீ 

தாய்) அவள் கணவன், அவளையும் அழகிய மகனையும் 

மறந்து ஒரு பர,ததைபால் காதல்கொண்டு, அவன் 

வீட்டில் வாழ்ந்திருந்கான்; கணவன் பிரிவால் கலங் 
இனாள் அவள்) மகனை ஈன்று தாயாம் நிலைபெற்ற 

என்பால் அவர் அன்பு குறைந்தமை கண்டு கான் வருர் 
மதன்) ஆனால், பகைவரும் விரும்பும் பேரழகு வாய்ந்து 

குன் மகன்மீது கொண்ட அன்பையும் மறந்து விட் 

டாரே '” என எண்ணி வருந்தி வாழ்க் தாள். 

ஒருநாள், மகன் யானையை வைத்து ஆடிக்கெொரண் 

ஒ.ருந்தான்? மணி மணியாக முறுக்கிய “மெல்லிய



86 மருதநில மங்கை 

கயிற்றால் கட்டி, காலில் அணிந்த கெச்சை கலீர் கலீர் 

என ஒலிக்க, மெல்ல மெல்ல ஈர்த்து மகிழ்ந் இருக்கதான். 

அவன் ஆடலைக் காணும் இன்பத்தில் காதலன் 

பிரிவால் நேர்ந்த கடுந்துயரையும் மறந்இருக் காள் அவள்? 
- அக்கிலையில், ஆங்கு வந்து நின்றான் அவள் கணவன். 

கணவன் வருகையை அவள் அறிந்தாள்) ஆனால், 
அவள் அவன்பால்கொண்ட வெறுப்புள்ளம், அவளை 

வரவேற்க மறுத்தது) வரவேற்க மறுத்ததோடு, அவன் 
“மிரிவால் தான் உற்ற துயரையும், .அத்துயர்போக்க. 

௮வள் மேற்கொண்ட வழியையும் விளங்கக்கூறி, 

வனுக்கு வாயில் அடைக்க விரும்பினாள். அதனால், 
அவன் வருகையை அறிந்தும் ௮றியாகாள்போல்,. 
மகனை நோக்கி, * மகனே / உண் உருவ 'அழகைக்கண்டு, 

உன ஆடல் அழகை அறிந்து, அன்புகாட்ட WMS Sls 

உன்னை மறந்து வாழ்வார் வாழ்க! உன்பால் மாரு 

அன்புகொண்ட யான், என் சண்ணாரசுகண்டு மகிழுமாறு 

உன யானைத்தேர் ஈர்த்து என்பால் வருக!” என 

அழைத்து, தன் மடிமீது அமர்த்தி அணைத்துக். 
கொண்டாள். 

ஹ்ணைகத்கவாறே ஈ அன்புடை மகனே 4/ உன் கரலில்: 
சுட்டிய கண்டுிணி கலீர் கலீர் என ஆரவாரிப்பத், குத்தித் 
கத்துக் களர் நகடையிட்டு வரும் உன் நடை அழகைக் 
சுண்டு, களிகீது கவலை மறந்து மகிழ்கிறேன் : ஆனால், 
நாங்கள் ஈருடலும் ஒருபிருமென உள்ளம் ஒன்றி வாழ் 
கிறோம் ' எனக்கூறி, உன் தந் தயோடு உறவுகொண்டு 
மகிழ்ச் த மகளிர், பின்னர் அவன் கைவிட்டுப் போனானாக? 
குவலையுற்றுக், கைவளைசோர மெலிந்து, கண்ணீர் 
விட்டுக் கலங்கும் அக்காட்சியைக் Bir oor B ef sor, கலங்கு 
கிறது என் உள்ளம். .ஐய/ என் ஆருயிர் மகனே? 
காண இனிக்கும் சண்ணழகு வாய்ந்த நீ, அத்தா?
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௮க,சா!/ என்று வழங்கும் உன் இனிய மழலைமொழியைக் 
- கேட்கக் கேட்க இனிக்கிறது; ஆனால், ஊரில் சப்பிப் 
பிழை க்குவர் ஒருவரும் இலர் என்று. கூறுமாறு; உன் 
தந்தையால் நலன் இழந்து வருந்தும் மகளிரின், மனத் 
துயரைக் காணக் துன்புறுகிறது என் உள்ளம்) உன் 

மூகம்சண்டு, உன் மொழியைக்கேட்டு .ம௫ஒழும் கான், அம் 

மகளிர் துன்பகிலை கண்டு, துயர் உறுகிறேன். வானது 

தில் உலாவரும் வெண் இங்காள் !/ என் மகனுடன் ஆட 

வருக / இதோ என்மகன் எனக்கூறி, உன்னை அம்புலிக் 
குக்காட்டி. மகிழ இனிக்கிறது என் உள்ளம்: ஆனால், 
உன் தந்ைத விரும்பி நலன் நுகர்ந்த பின்னர் 

வெறுத்துக் கைவிடப்பெற்ற மகளிரின் பசக் தமேனியைப் 
பார்த்துப் பார்த்துப் பெருந்துயர் கொள்கிறது என்: 
உளளம்'' என்று கூறி, மகனைப் பாராட்டுவாள்போல், 

கணவன் கொடுமைகளை அவன் கேட்குமாறு கூறிக் 

கண்டித்தாள். 

பின்னர், மகன் வளர்ந்துவிட்டான்; ஆகவே 

அவன் அறியப்பிழை Gruso கூடாது) செய்யின் 

அவன் சீறுவான் ”? 

(டகுற்றம் புரிவார். பெற்ற தகந்தையே யாயினும் 

- அவரைத் குண்டிக்தல் உன்கடன்”'' என்பதை 

மகனுக்கும் கூற விரும்பினாள்; உடனே மடியில் அமர்க் 
இருந்த மகனை முன்னெடுத்து கிறுத்தனாள்) பின்னர் 

அவனை நோக்கி, “மகனே! நீ என் காஇல் அணிக் 

இருக்கும் குழையைக் சுழற்றிச் George? sro, 

- உன்னை அன்பால்பற்றி, உன் தந்ைத பிரிந்த துயரால் 
வாரிமுடித்து மலர் சூட்டப் பெறாமல் வறிதே இடக்கும் 

என் கூந்தல் கடைந்தலையும் என் கோளில் உன்னை 

அமர்த.தி மகிழ்வேனே, அது ஏன் தெரியுமா 2 கோளில் 

அமர்ந்து, என்  கூந்தலைப்பற்றி ஈர்த்து, என்னைத் 

என்பதைக் கணவனுக்கும்
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துன்புறுத்துவதுபோல், பரத்தை HO மிசன்று பழி 

யொடுவரும் உன் தந்ைத, உன்னை எடுத்து வாரி முது்தங் 

கொள்ளுங்கால், பரத்தையர் கண்டு மகிழ்க என அவன். 

மார்பில் அணிந்த மாலையைப்பற்றி ஈர்தீதுப் பாழாக்க 

உன்னைப் பழக்குவதற்கே; அஃது அறிந்து அவ்வாறே 

கடப்பாயாக”” என்று கூறினாள்; என்னே அவள் அறிவும் 

நெஞ்சத் துணிவும் / 

** நயம்தலை மாறுவார் மாறுக , மாறாக் 
கயம்தலை மின்னும் கதிர்விடு முக்காழ்ப், 
பயந்தஎம் கண்ஆர யாம்காண ஈல்கித் 

-திகழ்ஒளி முத்துஅங்கு அரும்பாகத் தைஇப், 
5. பவழம் புனைந்த பருதி சுமப்பக் 

கவழம் அறியாநின் கைபுனை வேழம் 
புரிபுனை பூங்கயிற்றில் பைபய வாங்கி 
அரிபுனை புட்டிலின் ஆங்கண்ரஈர்த்து ஈங்கே, 
வருக ! எம்பாக மகன் ! 

10. கிளர்மணி ஆர்ப்பஆர்ப்பச் சாஅய்ச்சாஅய்ச் செல்லும் 
தளர்நடை காண்டல் இனிது ;மற்று இன்னாதே, 
உளம்என்னா நுந்தைமாட்டு எவ்வம் உழப்பார் 
வளைரெகிழ்பு யாம்காணுங் கால். 

ஐய! காமரு நோக்கினை, அத்தாஅத்தா என்னும்நின் 
15, தேமொழி கேட்டல் இனிது,மற்று இன்னாதே, 

உய்வின்றி நுந்தை நலன் உணச் சாஅய்ச் சாஅய்மார், 
எவ்வகோய் யாம்காணுங் கால். 

ஐய ! திங்கட் குழவி! வருக ! என யான் நின்னை 
அம்புலி காட்டல் இனிது , மற்று இன்னாதே, 

20. நல்காது, நுந்தை புறமாறப் பட்டவர் 
அல்குல்வரி யாம்காணுங் கால். 

ஆய ! எம்காதில் கனங்குழை வாங்கிப் பெயர்தொறும், 
போதுஇல் வறுங்கூந்தல் கொள்வதை, நின்னையான்,
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'ஏதிலார் கண்சாய நுந்தை வியன்மார்பில் 
25. தாதுதேர் வண்டின் கிளைபாடத் தைஇய 

கோதை பரிபுஆடக் காண்கும். '* 

பரத்தையிற் பிரிந்து வந்த தலைவன் சிறைப்புறத்தாறாகத், 
தலைவீ மகனுக்கு உரைப்பாள்போல், தலைவன் கொடுமை கூறி 

வரயில் மறுத்தது இது. 

3. நயம்- அன்பு; தலைமாறுவார் - கைவிடுவார் 
4.கயம் - மென்மை; முக்காழ் - மூன்றுவடம்) 4, )௧இ - 

அழுத்து: 6. பருதி- வட்டமாகப் பண்ணிய பலகை 

8. குவழம் அறியா - உணவு உண்ண மாட்டாது one. Gor 

வேழம் - யானைப் பொம்மை; 74. புரிபுனை - முறுக்கிப் 
பண்ணிடு பூங்கயிறு - மெல்லிய கயிறு; வாகவ்கி-இழு த்து? 

8. அ௮ரி- சிலம்பினுள் இடும் சிறுசிறு கற்கள்; புட்டில் - 
கெச்சை; 9. பாக மகன் - பாகனாகிய மகன்; 70. ளர் - 

ஒளிவீசும்) சாஅய் - சாய்ந்து; 12. உளம்என்னா - எங்கள் 

உள்ளம் என்று ௯.றி; எவ்வம் உழப்பார்- துன்பம் அடை 
வார்; 1728. வளை நெட௫ழ்பு-வளைகள் OnGp ee; 14. காமரு- 

அழகு நிறைந்த) 16, சாஅ௮ய்ச சாஅய்மார-நொந்து தளர் 

வார்: 19. அம்புலி - இங்கள்; 80. புறம்மாற - வெறுக்க) 
9. போதுஇல் - மலர்சூட்டப்படா5) கொள்வ - 
கொள்வது; 28, ,தஇய - கட்டிய) 8. பரிபு - அறுத்து 7 

ஆட - விகாயாட.



16 

பபெயரனை யாம் கொள்வம் 

வளம் மிக்க குடியில் வாழ்க்கைப்பட்டாள் ஒருத்த; 

கணவனும் மனைவியும் கருத்தொருமித்து வாழ்ந் தனர்; 

விருந்தோம்பல் மு.குலாம் இல்லறக் கடமையில் கருத் 
துடையளாய் வாழ்ந்தாள் அவள் ; அவள் மேற்கொண்ட. 

இல்வாழ்க்கைக்கு உற்ற துணையாய் உறுபொருள் ஈட்டி. 
அளித்தும், அவள்பால் குறைவதியாப் பேரன்புகொண் 

டும் வாழ்ந்திருந்தான் அவன்; அவர் மனையறத்தை 
மாட்சிமைப்படுத்தும் ஈன்கலமாய் வந்து பிறந்தான் ஒரு 

மகன்) தன் மனையறக் கடன்களுக்கிடையே, மகனைப் 

பேணி வளர்க்கும் பெரிய பொறுப்பை மகஇழ்சசியோடு 
ஏற்றுக்கொண்டாள்) மகன், ஈடை தேர் பயிலும் பருவம் 
பெற்றான்; . அவன் வளர வளர, அவனைப் பேணும் 

- பொறுப்பு பெருகிற்று; அ௮.கனால் கணவனோடு கலந்து 
ம௫ழ்் தல் குறைந்தது; கணவன் பர,தைதயர் ஒழுக்கம் 
மேற்கொண்டான்; நாட்கள் செல்லச் செல்ல, அவன் 
அவ்வொழுக்கத்இில் ஆழ்ந்து போனான் ; மகன் வளர்ப் 
பிலும், முனையறக் கடமையிலும் கருத்துடையளாய்
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வாழ்க் தமையால் கணவனைப் பேணும் கடமையில் சிறிதே 

களர்க்காளாயினும், அவன் பரத்தமை ஓழுக்கம், 

“quar பெருந்துயர்க்கு உள்ளாக்கற்று; sever 
பெரிதும் கலங்கினாள். ் 

ஒருகாள், கணவன் மேற்கொண்ட ஒழுக்கக்கேட்டை 

எண்ணிக் கண்ணீர்விட்டுக் கலங்கி மிருந்தவள், தான் 

இருந்த இடம் கோக்டுத, தன் மகன் நடைதேர் உருட்டி 
வருவதைக் கண்டாள். அவள் கலக்கம் அகன்றது? . 
மகனைக் கண்ட ம௫ழ்ச்சி, கணவனைப்பற்றிய கலசகதைத 

மறக்கப் பண்ணிற்று. 

மணி போன்ற அவன் வாய்) அவ்வாயினின்றும் 

வெளிப்படும் பொருளொடு பொருக்தா மழலை; மழலை 
வழங்கும் வாயினின்றும் வழிந்தோடும் உமிழ்நீர்; அவ 
வெச்சிலால் நனைந்த மார்பணி) மணம் நாறும் sandr; 

அம்மயிரில் முடிக்கப்பெற்ற பிறை௮ணி: அப்பிறையி 

னின்றும் தொங்கும் முத்துவடம்; அவ்வடத்இின் ஈற்றில் 

கிடந்து நெற்றியில் வந்து தவழும் சுட்டி) உள்உருவைப் 

: பூறங்காட்டும் மெல்லிய உயர்ந் த ஆடை) பால் ஒலிககும்: 

சதங்கை) சதங்கை அணிந்ச கால்களை ஆடை தடுக்கவும் 

நில்லாது), காயிடக்ேேக பால் உண்ணும் நினைவும் அற்று,. 

கடைதேர் உருட்டி ஈடைபயிலும் அவன் முயற்சி ஆகிய 

இவற்றைக் கண்டு ம௫ழ்ந் தாள். 

ஆடும் மகனை ஓடிப்பற்றினாள்; தன்முன் கிறுத்த 

னாள்) * மகனே! ob வீடுநோக்குவரும் விருந்தினரை 
ஓம்பும் வேலைமிகுஇயால், உன்னை எடுத்து மகிழவும் ஓய 

வில்லை; ஓய்வற்று உழலும் என்னை, நீயும் நினை த்துப் 
பார்ப்பதில்லை '' என்று கூறி அன்பால் கண்டிக தாள்; 

பின்னர், * மகனே / உன் மழலைமொழி கேட்டு மூழும். 

என உள்ள த்ைை மேலும் மகிழ்விக்கும் வண்ணம்,_,அறு 

சுவை கூடிய இனிய உணவை உண்டவர், அதற்கு
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மேலும் அமிழ்தம் உண்டு மகிழ், தல்போல் கானும் மகிழு 

மாறு, மழலைமொழி வழங்கிய உன்வாயால், உன்னைப் 

பேணி வளர்க்கும் பேரன்புமிக்க செவிலியர், ஆடல் 

- பாடல் துணையால் கற்றுத்தந்த சொற்களா த் இருந்தக் 

கூறி என்னைத் இத்இக்கப்பண்ணுவாய் '” என்று கூறி 

ஏங்கினாள். 

அவள், அவனை ச் தன் முகத்திற்கு நேரே நிறுத்தி 
அவ்வாறு கூறிக்கொண்டிருக்கும்பொழுது, ஆங்குவக்த 

அவள் கணவன், தன் வருகையை அவள் அறிந்து 

கொள்ளாவாறு அவள்பின் ஒளிந்து நின்றான்; அவ் 
வாறு  ஓளிந்துகொண்டதோரடு, குன் மனைவியின் 

முன்னும், மகன் பின்னும் நின்று, கன் வருகையைப் 

பார்த்துவிட்ட தோழியையும், தன் வருகையை அ௮.றிவியா 

வாறு, கைழுமர்த்தி அடக்கிவிட்டான்; அ. தனால், 

அளன் வருகையை அவன் மனைவி அதறிந்திலள்;) தாய் 

கன்னை முன்னே நிறுத்து, அடைக் கூறிக்கொண்டிருக் 
குங்கால், மகன் தாயின் பின்வந்து நிற்கும் தந்ைதயைக் 
கண்டுகொண்டான் ) அதனால், தாய் கேட்ப மறந்து, 

“அப்பா! அப்பா!” என இரைக்து அழைக்கக்தொடங்கி 
விட்டான. 

அவள், மகன் செயல்கண்டு மருண்டாள் ௮வன 

அவவாது கூறுவது ஏன் என அறியாது விழித்தாள் ; 
அவனை வாரி எடுத்துக் தன் கோள்மீது இடத்தி 
அணை த்துக்கொண்டாள் ) அக்கிலையிலும், தன் கண்முன் 

குந்தையே நிற்பதால், மீண்டும் அவன்; :: அப்பா? 
அப்பா!'' என்றே அழைக்கக் தொடங்கினான் ;) தான் 
ஒன்று கேட்க, அவன் ஒன்று கூறும் செயல், அவளுக்கு | 
முன்னர் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றை நினை வூட்டிற்று 7 
அதனால், "தன்முன் நிற்கும் தோழிபால், “தோழி! நம் 
'கோய்தீர்க்கும் மருந்தாவான் இவன் என்னு கருது நாம்
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இவனைப்பாராட்ட, இவன் நாம் கேட்டதற்கு விடை 

தாராது, தனக்குத் தொடர்பல்லாத, நமக்குக் துன் 
பதக த் தரவல்ல எதையோ ஓன்றைக் கூறுகிறான் ; 

இ.வன் செயல், முன்பு ஒருகாள் நம்மால் வளர்ச் துவிடப் ' 
பெற்ற பாணன், சேய்மைக்கண் வரக்கண்டு, அவளை 

அழைத்து நாம் ஓன்று வினவ. அவன்செய்க தவறு 

அவன் உள்ளதை உறுத்திக்கொண்டிருக் தமையால், 

வாய்மறந்து * ஏனாகிப்பாடி எனும் பரத்தையர் சேரியில் 

வாழ்கிறோம் '' எனக்கூறி விரைந்து மழறைந்துபோன் 
செயலை நினணைப்பூட்டி. ஈகை விலாக்கிற தன்றோ ?” என்று 
கூறினாள். 

கணவன் வருகையையும், ௮வன் வருகை அறிந்தே, 

மகன் guar! gurl creer அழைக்கிறான் என்பதை 

யும் ௮றிக்துகொள்ளாமையால், அவ்வாறு கூறினவள், 
பின்னர்; மகன் தன் பின்புறமேநோக்கி கிற்பதாலும், 

தன்முன் கிற்கும் கோழியின் .கண்களும், அவ்வப்போது, 
தன் பின்புறத்ைதயே நோக்கியதாலும், கணவன் வந்து 

பின்புறத்தேதே கிற்கறாுன் எவ்பதை உணர்ந்துகொண் 

Lge, தோழி! கணவர் வந்துளார் என்பதை அறிந்து: 

கொண்டேன் ; ஆனால், அவர் வருகை கோட்டையுள் 

வாழ்வாரை அழிககற்குவேண்டிய படைக்கலங்களைப் 
போட்டுசசெல்லும் கருத்தோடு, கள்வர் சிலர் அக் 

கோட்டையுள் நுழைவதுபோல், நம் நலத்தை அழித்து.. 

கலம் அழிந்து நம் நிலைகண்டு ஈகைக்குாம் கருத்தோடு 

வந்ககல்லது, ஈம்பால்கொண்ட அன்பால் வக்இலர் 

என்பதை அறிவேனாகலின், அவர் வருகைகண்டு: 
மகிழ்ந் இலேன் '' என்று கூறினாள். 

மனைவி, தன்மிது குற்றம் சாட்டிக்கறவே, மறை 
விடம்விட்டு, அவள்முனவந்து நின்றான் 5 நின்று: 
பெண்ணே / பெரிய மதில்சூழ்க்க அகன்ற கோட்டை.



94 மருதநில மங்கை 

யைக் காக்கும் காவலர், கோட்டையுள் கள்வர் எவரும் 

புகாஇருக்கவும், கள்வரால் ஏ.தம் உண்டாகும் என 

அஞ்சிய அச்சத்தால், கள்வரைக் கண்டோம் எனக் 

கூறிக் கலங்குவார்போல், எம்மைவிட்டு அகன்று 

கின்று, நான் செய்யாத ஒரு குற்றத்ைசச் செய்ததாகச் 

சொல்லி, சினந்து வருந்தாத; நான் உன் அடிமை 

உண் ஆணையை மீறும் உள்ள உறுதி, இவ்வடிமைக்கு 

இல்லை '' என்று கூறிப் புணிந்து நின்றாள். 

குற்றம் புரிந்திலேன் '' எனக் கணவன் கூறச் 

கேட்ட அவள்; அவன் கசூற்றம் உடையன் என்பதை 

ஊர் அறியச் செய்வது தன் கடனே எனக் கருஇனாள; 

அகற்கேட்ப, அவனும், பரத்தையைப் புணர்ந்த 

வித்து ௮வள் மாலையின் மலர்கள் சல, இதழ் அற்று 

அவன்மீது உதிர, அதை அதியாது, அம்மலச்,த் 

துகள்களோடு, அவள் முன்வந்து நின்றான்; அதை அது 

வரையும் காணாஇருந்தவன், அவள் தன்மீதும் குற்றம் 
சாட்டிக் கூறவே, அவன் ஒருமுறை தன்னை நோக்கிக் 

கொண்டான்; தன்மீது மலர் இதழ்கள் சிந்திக் சடப் 

பதை அறிந்தான். அதை அவள் அதியாவாறு 

அகற்நிவிட எண்ணினான்; உடனே பெருங்காற்று வீசும் 

இடமாகப் பார்த்து நின்றான்) மலர் இதழ்கள், காற்றில் 

பறந்து மறைந்தன; அதை அவள் அறியக் கூடாது 

என: அவன் விரும்பினாலும், அவள் அதை அறிந்து 

"கொண்டாள் : அறிந்து கொண்டதை அவன் அறியக் 

கூறி, (ஆகவே அன்ப! ரீ என் மகன் மீதுகொண்ட 

அன்பால் வந்தவன் அல்லை” என்று ஆறிக்குற்றம் 
சாட்டினாள் 7 

அவனால் ஏதும் கூற முடியவில்லை; தன் குற்றத்தை 
மறைப்பது. இயலாது என்பதை அறிந்தான்; ஆயினும் 
௮ ஒப்துக்கொள்ளவும் அஞ்சினான்; செய்வதறியாது
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விழித்தான்; இறுதியில் மகன் துணையால் அவள் 
மனத்தை மாற்றச் துணிந்தான்; உடனே, “பெண்ணே; 

நான் குற்றம் அற்றவன் என்று கூறுகிறேன்; அதை 

ஏ.ற்றுக்கொள்ள நீ மஅ£க்கிறாய்; அவ்வாறே நான் குற்றம் 
புரிந்தவனாகவே கொள்; ஆனால் அது கருஇ மாறுபட்டு 

நிற்பதற்கு இதுவல்ல சமயம்; அதோ கிற்கிறான் ஈம் 

மகன்) அவனைத் தனியே விடுத்து நாம் முரண்பட்டு 

. நிற்பது முறையாகாது, கன்று தனித்திருக்கப் பார்த் 

இராது பசு; நாம் பார்த்துப் பிரிந்து நிற்கிறோம்) இக்கிலை 

இனியும் வேண்டாம்; கன்றைக் கண்டு விரைக்் கடையும் 

ஆ போல், ஈம் மகனை, இருவரும் ஏந்து இன்புறுவோ 

ors” என்னு கூறிக்கொண்டே; மனைவியின் ோளிற் 

கடக்கும் மகனை க கண் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டான்/ 
அக்காட்சி கண்டு அகம் மகிழ்ந்தாள் அவள். 

*மைஅற விளங்கிய மணிமருள் அவ்வாய்,தன் 
மெய்பெரறா மழலையின் விளங்குபூண் நனைத்தரப், . 
பொலம்பிறையுள் தாழ்ந்த புனைவினை உருள்கலன், 
நலம்பெறு கமழ்சென்னி நகையொடு துயல்வர, 

5. உருவுஎஞ்சாது இடைகாட்டும் உடைகழல் அந்துகில், 
அரிபொலி கிண்கிணி ஆர்ப்புஓவா அடி.தட்பப், 
பாலோடு அலர்ந்த முலைமறந்து, முற்றத்துக் 
கால்வல் தேர்கையின் இயக்கி, ௩டைபயிற்றா 
ஆலமர் செல்வன் அணிசால் பெருவிறல் 

10. போல வரும்என் உயிர். 

பெரும ! விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் , 
பெருந்தெருவில் கொண்டாடி, ஞாயர் பயிற்றத் — 
திருந்துபு நீகற்ற சொற்கள் யாம் கேட்ப, 
மருந்துஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்றற்றாப் 

15. பெருந் தகாய்! கூறு சில 

எல்இழாய் ! சேய்நின்று, நாம் கொணர்ந்த வாணன் சிதைந்து 
வாய்ஓடி * ஏனாதிப் பாடியம் ' என்றற்றா, [ஆங்கே,
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நோய்நாம் தணிக்கும் மருந்தெனப் பாராட்ட 

ஓவாது, அடுத்து அடுத்து, அத்தா அத்தா என்பான் மாண, 
20. வேய் மென்தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும், மற்று இவன், 

வாய் உள்ளிற் போகான் அரோ: . 

உள்ளி, உழையே ஒருங்கு படைவிடக் 
கள்ளர் படர்தந்தது போலத், தாம்எம்மை 
எள்ளுமார் வந்தாரே ஈங்கு. 

25. ஏதப்பாடு எண்ணிப் புரிசைவியல் உள்ளோர், 
கள்வரைக் காணாது கண்டேம் என்பார் போலச் 

சேய்நின்று செய்யாத சொல்லிச் சினவல் ; நின் 
- ஆணை கடக்கிற்பார் யார் ? 

அதிர் வில் படிறுஎருக்கி வந்துஎன் மகன்மேல் 
30. முதிர்பூண் முலைபொருத ஏதிலாள் முச்சி 

உதிர்துகள் உக்க நின்ஆடை ஒலிப்ப 
எதிர்வளி நின்றாய் நீசெல். 

இனி,எல்லா !யாம் தீதிலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி 
யாதொன்றும் எம்கண் மறுத்தா இல்லாயின், 

35. மேதக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் 
தாவா விருப்பொடு கன்று யாத்துழிச் செல்லும் 
ஆபோல் படர்தக நாம்.'* 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவன், தன் மகனைத் தழுவிநின்ற 

தலைவி அறியாவாறு சென்று நின்று, அவளோடு உறழ்ந்து கூறி 
ஊடல் தீர்ந்தது இது. 

7. அவ்வாய் - அழகிய வாய், 2, மெய்பெறா -. 

பொருள். செறியாத;) ந௩னைத்தர - நனைய) 3, பொலம் 
பிறை - பொன்னால் பிறைபோல் பண்ணிய-௮ணி; உருள் 
கலன் - சுட்டி) 6. எஞ்சாது - முழுமையும்; உடைகழல் - 
உடுக்க .உடை கழன்று போகும்) 6. அரிபொலி - 
உள்ளே இட்ட பரலால் அழகு பெற்ற; தட்ப - தடுக்க; 
7 HOT F - பருத்த; 9. பெருவிறல் - முருகன்; 17, கை'
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தூவா - கைஓயா த 79. ஞாயர்-செவிலித் தாயர்; பயிற்.ஐ- 
கற்றுத்தர) 17. வாய்ஓடி'- வாய்மறந்து; ஏனாஇப்பாடி. - 

ஏனாதி என்பான் பெயரால் எழுந்த ஒரு பரத்தையர் 
சேரி) 271. வாய்உள்ளல்.- வாயினிண்றும்; 99; உழையே - 
கோட்டையின் உள்ளே) ௫4. எள்ளுமார் - நகைத்குற் 

பொருட்டு; 28. கடக்கிற்பவர் - மீறுபவர்) 99. படிறு - 

வஞ்சனை / எருக்கி- வருத்தி; 80. முச்சி - உச்சியி 
னின்றும்; 28. எஇர்வளி - எஇர்காற்று; 58. கைந்நீவி - 

கைகடந்து; 88. எந்ைக- என் தந்; 36. தாவா - 

குறையாத; யாத்துழி - கட்டியுள்ள இடத்திற்கு)
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யடூரம் நினக்கு யாம் 

கணவன் பரத்தைவீடு சென்று வாழ்ந்தான் ; பெற்ற 
மகனோடு பெருமனைக் இழத்தியாய் வாழ்ந்தாள் மனைவி, 

ஒருநாள் மாலை, மகனுக்கு அழகிய ஆடை உடுத்து 
அணிபல பூட்டி, ஏவல் மகள் ஒருத்தியை அழைத்து, 

1: ஏடி./ இவனை எடுத்துக்கொண்டு கோயிலுக்குச்சென்று 

கடவுளா வழிபட்டு வருக'' எனப் பணித்து அனுப்பி 

னாள்; அவளும், அவனோடே சென்று கோயிலை வலம் 

வந்து, வணங்கி வெளியே வக்தாள்;, வந்த அவசாயும் 

அவள் கையில் தவழும்ச அம்மகனையும் சண்டாள் ஓர் 

அழக; அவள் ஒரு பரத்தை) அம்மகனைப்பெற்ற 
கந் முதன்முதலாகக் காதலித்துக் கைப்பிடித்த 

பர,த்ைக) மிகவும் இளமைப்பருவம்) தக்க இன்ன, 

ககா.கசன இன்ன என்று எண்ணிப்பார்க்கும் அறிவு 
வாய்க்காத. அத்துணை இளம்பருவம் ) செல்லக்கூடிய 

இடல் இது ; செல்லலாகா இடம் இதுஎனப் பாராது, 
வேண்டியி இடமெங்கும் இரிந்து விளையாடும். பருவம் 7 
அவள், கன்போலும் பருவம் வாய்க்கப்பெற்ற மகளிர்
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அஇலரோடுகூடி, மணல்வீடு கட்டியும், மரப்பாவைக்கு 

மணம்செய்தும் விளயாடிக்கொண்டிருந்காள் ஒருநாள் 7 

அ௮வ& அக்கிலையில் சண்டு காகல்கொண்டான் அம் 
மகனைப்பெற்ற அவவிகாஞன்) அவளை வதுவை 

அயர்ந்து அவளோடு சிலநாள் மகிழ்ந்து வாழ்ந்தான் ) 

பின்னர் அவளையும் கைவிட்டுச்சென்றான் ; அன்றுமு தல் 

அவள் அவன் நினைவால் வருந்தஇுக்கிடந்தாள்; இவ் 

வகையால், அம்மகனுக்கு . அவளும் ஒரு தாயானாள்; 

அதிலும் முதல் தாயாம் முறைமை உற்றாள்) அவள் 
அ வல்மகள் ஏந்இச்சென்ற அம்மகனைக்கண்டாள் ;) அவன் 

பால் அன்புசுரக்கது; அவனைத் தன்கையில் வாங்கிக் 

(கொண்டாள் ) அவள் இன்னள் என்பதை; அப்பணிப் 

பெண் அறிவாளாதலின்;, மறுச்காது அளித்து அவள் 

பின் சென்றாள்; மசனைப்பெற்ற பாதிை, வீட்டிற்குச் 
சென்றாள்; அழகிய அ௮ணிபலபுூட்டிப் பாராட்டினாள் ; 

குன் முன்னிறுத்து, * மகனே 7 நான் கண்டு மகிழ, ANC Ss 

உன் நகைமுகம் காட்டு ' என்றாள்) அவனும் அவ்வாறே 
நகைத்து மஇழ்ச்சியூட்டினன் ) அவனையும், அவன் நகை 
முகத்தையும் சண்ட அவள் கணாமுன், அவன் 

குந்ைையே கேர்வந்து நிற்பதுபோல் தோன்ற, அவன் 

நினைவால், கயி அறுந்து முத்து உதிரும் காட்சிபோல் 

அவள் கண்கள் நீரைச்சொரிந்் தன ; மேலும் அமமகன் 

ஈங்கு இருக்கால், தன் கவலையும் கண்ணீரும் பெருகும் 

எனக்கருஇனாள்) உடனே மகனை எடுத்து, ஏவல் மகள் 
பால் அளித்து 6 எடுத் துச்செல்க ?? என விடுக்காள், 

ஏவல் மகள், மகனை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே 

வக்காள்;) தன்மனைநோக்கச் செல்லக் கஈடங்இனாள் ; 
.தலவிடுகக£க் கடந்துவந்ததும், தன் வீட்டின் வாயிற் 

.கண்கின்று, யாரையோ எதிர்பார்த்திருந்க ஓர் இளம் 

பெண், அ௮ம்மகனைப் பார்த்துவிட்டாள்; ௮வளும் ஓரு
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பரத்ையே ; அம்மசனைப்பெற்ற இக ஞன் உறவை ஒரு 

காலத்தே பெற்று, இப்போது இழந்து வருக்இயிருப் 

பவள்) அக்காதல்கோய் அலைக்க அழுது வாழ்பவள் ; 

என்றும் அவன் கினைவால் இணைபவள் ; அவள் தன் 

காதலன் : பெற்ற மகனைக்கன் தெெருவில்கண்ட தும், 

பாய்ந்தோடிவந்து ஏந்திக்கொண்டாள் ; கன்மார்போடு 

அணை த்துக்கொண்டாள்; அவன் வாமில் பலமுறை 
முத் தங்கொண்டாள் ; மகிழ்ச்சி காங்கவில்லை ) மகனோடு 

தன் மணையுள் புகுக்காள்) குழந்ைகளுக்கு அணியும் 

அணிவகைகளுள் சிறந்த பல அணிககா ஆராய்ந்து 

எடுத்து அவனுக்கு அ௮ணிவிதக காள்) இடுமென அவள் 

சிந்தனையில் ஒரு சலக்கம் : * இத்களையும் செய்கிரோமே, 

இவனெொடு நமக்கு என்ன உறவு, இவனுக்குச் தாயாம் 

தகுதி எனக்கு ஒருகாலத்தே இருக்கது; அன்று, இவன் 
தந்தை என்னோடு உறவுகொண்டிருக் கான்) அவன் 

இன்று என்னை மறந்துவிட்டான் ) இக்கிலையில், அவண் 

பெற்ற இவஹஷஞனொடு எனக்கு உறவு ஏது?'” என்று 

எண்ணி வருந்தினாள் ; மகன் மாண்புடையனா கல் கண்டு. 

மகிழ்ந்தாள்) ஆனால், அவன் தந்தையின் குணம் இவன் 
பாலும் அமைந்துவிடுதல் கூடாதே என்ற எண்ணம் 
எழ மனங்கலங்கினாள ; காலம் கடந்தது ; மகனை மீண்டும் 
எடுத்து முத்தங்கொண்டாள் ; : மகனே ; என் கண்கள் 
சிவக்க அழுது வருந்துமானு என்னைக்கைவிட்டுப்போன 
கொடியோனாய உன்தந்ைபோல், நீயும் AHN rg! 
உன்னைக்கா தலிக்கும் மகளிரை .வருந்தவிடும் வழக். 
ககதுதை அவன்பால் கற்றுக்கொள்ளாதே 1? எனக் 
கண்ணீட் மல்கக்கூறி அவனை அவ் ஏவல் மகள்பால் 

கொடுத்து அனுப்பினாள். 

மகனோடு, அவன்மனைநோக்கச் செல்லும் அவளைக் 
கண்டாள் மற்றோர் இளம்பரத்ை ) அம்மகனைப்பெற்ற
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தந்தையோடு அப்போது உறவுடையாள் அவள் ; ௮௪ 
செருக்கால், அம்மகன் தாயை வெறுப்பவள்; அவன் 
தாய், தன் காகலன் மனைவி, அவன் துன்னோடு உறவு 
.கொள்வகைப் பொருது காய்பவள் என்ற SHS STO, 
அவன் தாயொடு பகைகொண்டு வாழ்பவளேனும், 

அவன் தன் காதலன்பெற்ற கண்மணியாதலின்,' 
அவனை க் தன்மனைக்கு அழைத்துச்சென்று, அவனொடு 
சிறிதுநேரம் மகழ்ந்திருந்து, அவனை அனுப்பினாள் 7 
இறுதியில் அவனை அழைத்துக்கொண்டு வீடுவந்து 
சேர்ந்தாள் பணிப்பெண். 

மகனைக் கோமிலுக்கு அனுப்பிய தாய், அவன் 
நெடிதுமேரம் கழியவும் வாரானாகவே வருந்தஇனாள் 
வாயிற்கண்சென்று அவன் வருகையை எ.இர்நோகூக் 
காத்துககக்காள்; இறுதியில் அவனோடு வந்து 
சேர்ந்தாள் ஏவல் மகள்) அவள்மீது மாருச்சினம் 
'கொண்டாள் தாய்; :: ஏடி! கோயிலுக்குச்சென்றுவர இத் 
தீனை நாழிகை ஆகாது) நீ கோயிலுக்குமட்டும் சென்று 
வரவில்லை) இவனொடு டீ எங்கெங்கோ சென்று திரிந்து 

வக்துளாய்) ௮.கனாலேயே இத் தனை நாழிகை) இவனைக் 
கூட்டிச்சென்ற இடம் எதையும் ஒளியாமல் என்னிடம் 

a2 
DY.” எனக் கடிந்துரைக்காள். 

_ தாயின் கோபத்தைக்கண்டாள் அவ் ஏவல் மகள் ; 
நாழிகை கடந்தது என்பதற்கே இவ்வாறு சனப்பவள், 
இவனை. அழைத்துச்சென்ற இடங்கக£க் கூறினால் 
நம்மை உயிரோடு விடாள் என அஞ்ஒனாள் ;. ஆயினும் 

உண்மையை மாழஜைப்பதும் ஆகாதுஎன எண்ணிஞள் 
அதனால் : தாயே! சென்ற இடங்கக£க் கூறுகிறேன்; 
சினவாது அமைதியாகக் கேட்பாயாக என வண்டிக் 
QararQ3 mer" என அஞ்சி அஞ்சிக்கூ நினாள் ;
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அவள் அச்சம் கண்ட காய் 4உன்னைக்கோபித்து: 

ஒன்னும் செய்யேன் ;) உண்மையைக்கூறு ”? என்றாள். 

அப்பெண் கோயிலுக்குச் சென்றதுமுதல் நடந்த 
இகழ்ச்சிக் முறையாகக் கூறிக்கொண்டே வந்தாள் 7 

அவள் கூறுவனவற்றை அுமைஇயாகக் கேட்டுவக்த 

தாய், அவள் மகன் புதுப்பரகைக இல்லுள் புகும்: 

தான் '' என்று கூறக்கேட்ட உடனே கடுங்கோபம் 

கொண்டாள் ; ௮வள் கண்கள் சிவந்தன; புருவங்கள் 

வகாந்து நிமிர்ந்தன; மகனைப்பிடித்து இழுத்து முன் 
நிறுத்தினாள் ; * ஏடி.!/ ஓடி. ஒருகோல் கொண்டுவா என 

அவளை விரட்டினாள் '' தாயின் செயல்கண்டு ஈடுங்கி 

கிற்கும் ௮ம்மகனை “ஏடா! அவள் யார் 2 உனக்கு என்ன 

உறவு? அவள்பால் நீ செல்லலாமே? பார்த்த 

உணவைப் பருந்தடி.த்துச் செல்வதுபோல் தான் இங்கு 

வருந்து வாடுமாறு, உன் தந்தையைக் கைப்பற்றிக் கன் 

வ்யத் தனாக்கிக்கொண்ட கொடியவள் sever; அவனை 

இமைப்பொழுதும் பிரியாது, அவனோடு எப்போதும் 

புணர்ந்து, அவன மார்பிலும், சோளிலும், 'எள்ளிருக்கும். 

இடமும்விடாமல், தன் வகாயாலும, தொடியாலும். 

வடுக்கள் பல ஆக்கியவள் அக்கொடியாள்?) அவள் அதீ. 

தகையள் என அறியாது ஆங்குச் சென்ற உன்னை 

. அலைப்பேன், அறக்கொடியவனே”' என்று கூறிக் கோலை 
ஓச்சினாள் ; ் 

காயின் கடிய கோபத்தையும், அவள் கைக். 
கோலையும் கண்டு) அஞ்சி நடுநடுங்இப் போனான் ஜும்: 
மகன்; கண்கள் நீர்மல்க, வாய்-இறந்து அழுத் தொடங். 

இனான் ;) மகன் அஞ்சிய நிலைகண்டாள் காய்) கணவன் 
மீதுகொண்ட கோப த்தால், இவனைக் கடிந்து கொண் 
டேனே என எண்ணி வருந்தினாள் ; உடனே மகனை வரரி' 

எடுத்தாள்; கண்ணீரைக் துடைத்தாள்) seer
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பூட்டினாள்; அழுகை ஓய்ந் தான் அவனும்; அவனை 
அழைத்துச் சென்று அவனோடு ஒருபால் அமர்க் தாள்? 

அவண் நேரக்கி, * மகனே/ கடந். தைக மறந்துவிடு . 

அதுபோலும் இடங்களுக்கு இனிச் செல்லாத) உன் 

தந்தையை இழந்து, நம்போல் வருந்து வாடுவார் 

விட்டிற்கு வேண்டுமானால் செல்) இனி, உன்னை கானும் 

வீட்டைவிட்டு வெளியே அனுப்பேன் 7 நீயும் ' போதல் 

கூடாது'” என்று அறிவுரை கூறி அணைத்துக் 

கொண்டாள். 

** ஞாலம் வறம்தீரப் பெய்யக் குணக்குஏர்பு 
காலத்தில் தோன்றிய கொண்ழமூப்போல் எம்முலை 
பாலொடு,வீங்கத் தவநெடிது ஆயினை ; 
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம்செய்து இவனொடு 

5. புக்கவழி எல்லாம் கூறு. 

கூறுவேன் ; மேயாயே போலவினவி வழிமுறைக் 
காயாமை வேண்டுவல்யான். 

காயேம், 

மடக்கு.று மாக்களோடு ஓரை அயரும் 
10. அடக்கம்இல் போழ்தின்கண் தந்ைத காமுற்ற 

தொடக்கத்துத் தாய்உழைப் புக்காற்கு, அவளும் 
மருப்புப்பூண் கையுறை யாக அணிந்து 
பெருமான் ! நகைமுகம் காட்டு' என்பாள், கண்ணீர் 
சொரிமுத்தம் காழ்சோர்வ போன்றன ; மற்றும், 

15.. வழிமுறைத் தாய்உழைப் புக்காற்கு அவளும், 
் மயங்கு நோய் தாங்கி, மகன்எதிர் வந்து 

முயங்கினள் ; முத்தினள் கோக்கி நினைந்தே 
** நினக்கு யாம் யாரேழ் ஆகுதும் ?'* என்று 

வனப்புறக் கொள்வன நாடி. அணிந்தனள் ; 
20, ஆங்கே '', அரிமதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் 

பெருமான் பரத்தைமை ஒவ்வாதி '* என்றாள் , 
அவட்கு இனிதாகி விடுத்தனன், போகித்
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தலைக்கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்றீதோர் 
புலத்தகைப் புத்தேள் இல் புக்கான் ; அலைக்குஒரு 

25. கோல்தா ; நினக்கு அவள் யாராகும் ? எல்லா ! 
வருந்தியான் நோய்கூர, நுந்தையை என்றும் 
பருந்து எறிந்தற்றாகக் கொள்ளும் ; கொண்டாங்கே, 
தொடியும் உகிரும் படையாக, நுந்தை 
கடியுடை மார்பில் சிறுகண்ணும் உட்காள் 

30. வடுவும் குறித்தாங்கே செய்யும் , விடு இனி ? 
அன்ன பிறவும் ; பெருமான் ! அவள்வயின் 

துன்னுதல் ஓம்பித் திறவதின் முன்னிர 
ஐயம் இல்லாதவர் இல்ஒழிய, எம்போலக் 
கையாறு உடையவர் இல்அல்லால் செல்லல் ; 

85. அமைந்தது இனி நின் தொழில்.'" 

, புத்தேளிர் கோட்டம் வழிபட, சேடியரோடு சென்ற மகள், 
கணவன் காதலிக்கும் பரத்தையர் இல்லிற்ருச் சென்று ae 
அறிந்ததாய் அவனைச் சினந்து கூறியது இது. 

7. ஞாலம் - உலகம்) வறம் ர- வறுமை நீங்க; 

குணக்கு - கிழக்கு; 8. கொண்மூ - மேகம்; 5. தவநெடிது 

ஆயினை - மிகவும் நீட்டி.கீ.காய்; 4. புத்தேளிர் கோட்டம்- 
கோயில்; 6, மேயாயே போல - விரும்பினவள்போல் 

, 9. மடக்குறுமாக்கள் - மடப்பம் பொருக்திய இளமகளிர், 

77. தொடக்கத்துத்தாய் - தந்தையின் முதற்கா தலி); 

16. மயங்குகோய் - காதலால் மயங்கும் கோய்; 77. முயங் 

இனள் - கழுவினள்; 99, தலைக்கொண்டு - நம்மோடு 

மாறுபாடு கொண்டு; காயும் - சனக்கும் ; 24. புல.த் தகை- 

புலக்கும் இயல்புடைய; புத்தேள் - புதியாள் ; 29. சு 
கண்ணும் - சிறிய இடமும்) உட்காள் - அஞ்சாது) 
95. துன்னுதல் - நெருங்கு தல்; 43. ஜயம் இல்லா தவர்- 
காதலன் வருவனோ? வாரானோ? எனும் ஐயம்கொள் 
ளாது வருவான் என உறுதியாக நம்பும் UT BOD Susi; 
34. OCUTD உடையவர் - காதலனை இழக்து துன்புறு 

* ourr ; 36. அமைந்தது - முடிந்குது.
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அரண்போல் பெரியமனை ; அளக்துகாணமாட்டாப் 

பெருஞ்செல்வம் ;) வருவார்க்கு வாரி வாரி வழங்கவும் 

வற்றாத பெரிய சோற்றுமலை ; இன்பத்தின் ஊற்று என 
விளங்கும் ஓர் ,இளமகன்; வளமும் வனப்பும்மிக்க 

இவ்வாழ்வு வாய்க்கப்பெற்றும் வருக்இக்கடந்.தாள் 

ஒருக் இ; அவள் கணவன், அவளோடு அவ்வீட்டில் 

வாழும் விருப்பம் இலனாய் பரத்)ைத ஒருத்திபால் ஆசை 

கொண்டு, அவளோடு அவள்மனையில் வாழ்ந். இருந் தான்$ 

௮.தகனால் மனம் நொந்த அவன் மனைவி, தன் மகனமுகம் 
காணும் மகிழ்சசியால் ஒருவாறு உயிர் காங்கியிருக் தாள். 

ஒருகாள் மாலை, தன் மகனை ஈன்கு அலங்கரித்து, 
சேடி. ஒரு,க்இபால் அளித்து, * இவனோடும் தேர்ஏறிச 
சென்று, ஊர்ப்பொதுவிடதே5, இளஞ்சிறுவர்கள் ஆடு 

SHEET அமைந்துள்ள ஆடிடக்தத, இவனைச்சிறிது 

பொழுது ஆடவிட்டு ௮ழைகத்துவருக '” எனப்பணிதீதுப் 
போக்கினாள்; அவள் அவனை. அழைத்துக்கொண்டு
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ஆடம் அடைக்காள்; ஆங்குப் பரப்பிய புதுமணலில் 
அவன் சிறிதுபொழுது ஆடி.ம௫ழ்க்கான்) AD gs 

ஆண்டு முதிர்ந்த இளம்சிறுவர், பனங்காய்களைப் 

பறித்துக்கொணர்ந்து, அவற்றைக் கொடிகளை முறுக்இப் 

பண்ணிய கயிற்றில் பிணைத்து, ஈர்குது ஆடிமகிழ்க் தனர். 
அதையும் எண்டு மகிழ்ந்தான் அவ் இளமகன் 7 

பொழுதும் மறைந்தது); மேலும் இருந்தால் தாய் 

சினப்பள் எனக்கருதி ௮வனை த தேரில் ஏற்றிக்கொண்டு 
விடு இரும்பினாள் சேடி, 

அவன் கேர் ஊர்ந்துசெல்லும் காட்சியைச் சாளரத் 
தின் அகத்தே இருந்து காணும் ௮.க்தெருவாழ் மக்கள் 

ஆலமர் செல்வனின் இளையமகனாம் முருகவேளுக்கு, 

ஊரார் விழா எடுக்கும் காள் வக்துவிட்டகோ ; விழாவின் 
மூ,கல்காள் அன்று அவன் உலாவரும் காட்சிகானோ 

இது *” எனக் கருஇக்களித்கனர்; அவ்வாறு அவனைப் 
பார்த்து. மகழ்க்காருள் ஒரு பரத்தையும் இருந்தாள் £ 

அண்மையில் வந்க அவன் தேரைக்சண்ட அவள், 
அ,த்தேரில் இருப்போன்:இன்னான் என்பதை அறிந்து 
கொண்டாள்; அவன், கன் காதலன் ஈன்ற கான்முளை 
என்பதைக் கண்டுகொண்டவுடனே, தன்காலில் கட்டிய 
சிலம்பொலிக்க் ஓடி, அவன் தேரை அடைந்தாள் 
அவள் வருசைகண்டு தேரும் கின்றது; அவள் அவனை 
எடுக்து அணைத்து முக்கம்கொண்டு, “என் செல்வ 
மகனே / உன் கண்ணழகைக் கண்டும், நெற்றியைத் 
துடைகத்தும், கன்னகச்தைக் கைகளால் தடவியும் 
களிக்கும் உன் காய்முன் அவர் மனம் மகிழுமாறு, & உன் 
கைகளால் செய்யும் சிறு குறும்புகளை, நான் காணச் 
செய்து என்னைக்களிப்பூட்ட, இன்னு இரவு என் இல்லில் 
அங்கிச்செல்வையோ 2 நீ அவ்வாறு தங்குவையாயின் 
என் புதுகலம் விரும்பி என்னைக்காதலித்துவந்து, அக்
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நல தைக உண்டு, பின்னச் என்னை மறந்து பிரிந்துவாழும் 

காணதற்ற ஈல்லோனாய உன் தந்தையால் கான் உற்ற 

கோயை மற்ந்து மகிழ்வேன் ;) ஆகவே மகனே / என் இல் 

வந்து வாழ வருக!” "எனக்கூறி வழிமறித்து நின்றாள் ; 

அவளை மதியாது அவள் கூறுவனவற்றைக் கேளாது 

வந்துவிடுதல் அம்மகனால் இயலாதுபோயிற்ு: 
'அ.கனால், அங்குத்தங்கி, அவள் கூறுவனகேட்டுப்: 

புறப்பட்டான் ; அதனால் சிறிதுகாலம கடந்தது. 

விட்டில் மகனை விகாயாட அனுப்பிய தாய்க்கு,. 

அவணைக்காணாது இருக்க முடியவில்லை; அவன் 

வருகையை விரைவில் எதிர்கோக்கினாள்) ஆனால் 

நாழிகை பல கழியவும் அவன் வந்திலன்;) பலமுறை: 

வெளியேவந்து வீதியை நோக்கினாள்) இறுதியில். 
வாயிற்க தவில் சாய்ந்து ௮ங்கேயேகின்றனு அவனை எதிர் 

நோக்கியிருக்தாள் ) மேலும் மகன் பால்உண்டு காழிகை. 

பல கழியவே, அவள் மார்புமுலையில் பால்மிகுந்து 

துன்புறுத்துற்று;) இவ்வாறு அவன் வருகையைக். 

காணாது துடிதுடித்துக் கிடந்தாள்; இறுதியில். தேர் 
வந்து கின்றது) மகனை இறக்கி அழைத்துக்கொண்டு: 

மனையுள் புகுந்தாள் சேடி. 

தாய் சேடியைப்பிடித்து நிறுத்தினாள்; : ஏடி, கான்: 

வழிமேல் விழிவைத்து வருக்இக்கடக்கறேன் ; 'கான் 
இத கனைநேரம் வாடிவருக்க, நீ வரக்தாமதித்தது ஏன்?” 

எனக் கேட்டுச் சினந்தாள்) காயின் சனங்கண்டு.' 

அஞ்சிய சேடி, : தாயே! அதற்குக்காரணம் இதோ” 

நிற்கும் இக்கள்வனே '' என்று மகனைச் சுட்டிக்காட்டி. 

விட்டு, கடந்தை நடந்தவாறே உரைத்து, * இவன் 

அங்கு அத தனைகேரம் தங்கிய கால் காலங்கடக்த தல்ல து: 

என்னால் நேர்ந்த தவறு எதுவும் இல்லை '” எண்றுகூறி: 

உட்சென்றாள்.
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சேடி கூறிய அனைக்கதையும் கேட்டுக்கொண்டே 

அங்குவக் து சேர்ந்தான் அவ்வீட்டின் தலைவன்- 

சணவனை அமக்கிலையில்காணவே, அவள் சினம் அளவு 

கடந்து பெருகிற்று) மகன் தலையில் புதிய மலர்சூட்டி. 
யிருப்பதைக்கண்டாள்;) அது அப்பரத்தை சூட்டிய 
..மலர்என அறிந்து அதை எடுத்து எறிந்தாள் ; “மகனே! 

._ இனி, இவ்வாறு உனக்கும், உன் தந்தைக்கும் உறவு 

-டையளாய அவள் சூட்டும் ம்லர் அணிந்து ஈண்டு 

anne’: cog ml) வருந்தினாள்) அக்நிலையில், 

தம் காதலியர் பண்ணிய புணர்சசிக்குறிகள் விளங்கும் 

"மேனியோடு வந்து நிற்கும் காதலனைக் காணவே, ௮ வள் 

கோபம் கொடிய துயராகமாறிற்று; “மகனே தன் 

கசாகுலியின் மணைபுகுந்து, ௮வள் சூட்டிய மாலையோடு 

வந்து தந்த நோயினும், அவன் கநக அக்காதலியைக் 
கூடிய கோலக்கோடே வந்து நின்று தரும் கோய் 

'பெரிதாம்; அது வெந்தபுண்ணில் வேல் எறிந்தாற் 

போல் வருத்துகிறது என்னை '' cor ums ge 
வாயடைத்துக் கிடந்தாள். 

* பெருந்திரு நிலைஇய, வீங்குசோற்று அகன்மனைப், 
பொருந்து கோன்கதவுஒற்றிப், புலம்பி, யாம் உலமர 
இளையவர் தழூஉஆடும் எக்கர்வாய் வியன் தெருவின் 
விளையாட்டிக் கொண்டு வரற்கு எனச் சென்றாய், 

5.  உளைவுஇலை ; ஊட்டல் என் தீம்பால் பெருகும் அளவெல்லாம் 
நீட்டித்த காரணம் என் ? 

கேட்டீ i 

பெருமடல் பெண்ணைப் பிணர்தோட்டுப் பைங்குரும்பைக் 
குடிவாய்க் கொடிப்பின்னல் வாங்கித் தளரும் 

10. பெருமணித் திண்தேர்க் குறுமக்கள் நாப்பண் 
அகன்நஈகர் மீள்தரு வானாகப், புரிஞெகிழ்பு, 
நீல நிரைப்போது உறுகாற்கு உலைவன போல் 
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர், உயர்சீர்த்தி
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ஆல்அமர் செல்வன் அணிசால் மகன் விழாக் 
15- கால்கோள் என்று ஊக்கிக், கதும் என நோக்கித் 

்... திருந்தடி நூபுரம் ஆர்ப்ப இயலி, விருப்பினால், 
கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு 
ஒண்மை எதிரிய அங்கையும் தண்ணெனச் 

செய்வன சிறப்பின் சிறப்புச் செய்து, இவ்இரா . 
20. எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் ; செம்மால் ! 

- நலம் புதிதுஉண்டு உள்ளா நாண்இலி செய்த 
புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்மன் '* என்று இரங்குபு 
வேற்று ஆனாத் தாயர் எதிர்கொள்ள, மாற்றாத 
கள்வனால் தங்கியது அல்லால், கதியாதி 

25. ஒள்இழாய் ! யான் தீது இலேன். 
எள்ளலான், அம்மென் பணைத்தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணி 
எம்இல் வருதியோ ? எல்லா ! நீ; தன்மெய்க்கண் : [யோடு: 

அம் தீம் சொல் நல்லார் அணிந்த கலம் காட்டி, 
முந்தை இருந்து மகன்செய்த கோய்த்தலை, 

30. வெந்த புண் வேல் எறிந்தற்றால், வடுவொடு 
தந்தையும் வந்து நிலை."” 

விளையாடப்போன மகன், மீண்டுவருங்கால், அவன் தந்ைத 

காதலியின் மனைபுகுந்து வந்தான் என்பதறிந்து, தலைவி. அவனைக் 
கண்டிக்கும்போது, தலைவனும் வரக்கண்டு, அவள் வருந்திக். 

கூறியது இது. 

7, வீங்கு- பெரிய) : 8, நோன்கு தவு - வலியக கவு 7” 

உலமர -வருக்த) 5. உவிலை-கவலையின்றி) ஊம்: 

டல் -ஊட்டப்பெறாமல். 8, கோடு- இலை) குரும்பை 2 

பனங்காய்; 9, குடவாய்- குடம்போன்ற  வாயுடைய: 

(காய்); : வாங்்கி- இழுத்து) 109, நாப்பண் - நடுவே 5 

77, புரிகெடழ்பு-மலர்ந்து). 12. நீல நிரைப்போது-. 

வரிசையாக நிற்கும் நீல மலர்கள் ) உறுகாற்கு - வீசும்: 

காற்றிற்கு; உலைவனபோல்- அசைவனயோல்) 13. 
சாலகம் - சாளரம்; ஒல்கிய- தளர்ந்த) சாளரக்கதுற்கு.
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அப்பால் நிற்கும் மகளிரின் சுழலும் கண்கள், காற்றால் ' 

அசையும் நீலப்போதுகளின் வரிசைபோல் கோன்றும் 

15. கால்கோள் -கொடக்கம் 7 26. நரநூபுரம் - சிலம்பு ; 

இயலி -௩டக்து) 84, உள்ளா- நிலையாத? மறந்துபோன 
8. வேற்று ஆனாத்தாயர் - வேற்றுத்காய், ஆனால் 

அன்புகுறையாக தாய், 20. சதியாக -சனவாதேக/ 
26. எள்ளலான் - இகழ், கலால்) 88. , ௮ம் - அழகிய 

.ம்- இனிய; கலம்- அணிகலன்கள் அழுதிதிச்செய்க 
வடு; 99, நோய்த் தலை - கோய்க்குமேலும்.
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பானே saan Guicir 
Os@qqCsrob CsaCerib எனக் கூறுமாறு 

கோயில்கள் மலிந்த ஒரு மாநகரின் செல்வக்குடியில் 

வாழ்க்திருந்தாள் ஒருபெண். பால்மணம் மாரறுப்பருவம் 

வாய்க் ௪ கன் மகனோடு மஉழ்ந்து வாழ்ந்இருக்காள் ;' 

மகனின் மலர்ந்த. முகம்கண்டும், ௮வன் மழலைமொழி' 

கேட்டும் மகழ்ந்திருந்காளேனும், தன்னைக்கைவிட்டுக் 
கணிகையர்பின் திரியும் தன் கணவன் நிலைகுறித்து 

கண்ணீர் உகுத்துக் கலங்கிக்கிடக்காள். அவள் ஒரு 
காள் தன் மகனை அழகுசெய்து, சேடி ஒருக்இபால் 

அளித்து, ஊரில்உள்ள கோயில்களுக்கெல்லாம் சென்று 

வழிபாடாற்றி வருமாறு அனுப்பினாள் ) குடைவிரித்து, 
அதன் நிழலில் செல்லும் தன் மகனின் தோற்றம், ஒரு 
இலை ஓங்கி உயர்ந்து கிற்க, அவ்இலையடியில் மலர்ந் 

இருக்கும் தாமரை மலர்போல் தோன்றக்கண்டு, மூழ்ந்து 

அவன் மறையும்வரை பார்த்திருந்துவிழ்டு உள்ளே 

சென்றாள்.



112. மருதநில மங்கை 

மகனை அழைத்துச்சென்ற சேடி, தாய் கூறியவாறே 

கோயில்கட்கு எல்லாம்போய்க் கடவுளரை வணங்கனாள் 7 
பின்னர் அவனோடு வீடுதிரும்பினாள் ) அவர்கள் ' மீண்டு 

வரும்வழி ஒரு பரக்தையர் கேர) அத்தெருவில், 

அவன் கந்ையின் அன்பைப்பெற்ற பரத்தையர் பலர் 

வாழ்ந்இருக்கனர்; , அவர்கள், சேடியொடு செல்லும் 

அவனைக்கண்டனர்; அவன் தந்ைத ஒருகாலத்தில்: 

கும்மைக் காதலித்து, தம்மோடு வாழ்ந்து, தம்கரலகை 
துகர்ந்துவிட்டு, இப்போது தம்மை அறவே மறந்து 

கைவிட்டுச்சென்ற கொடியோனாயினும், அவன்பால் 

அவர்கொண்ட கா.கல் குறையாமையால், அவன் மகனைக் 

கண்டவுடனே, அக்காகல் உணர்வு உயிர்பெற்று ஓங்க, 

அம்மகன்பால் பேராசைகொண்டனர் ; அவவாசை 

மிகுதியால், தம் விடுகள். விடுத்து வெளியே ஓடி. 

வந்தனர்) அவனைச் Gp glory, தந்தை அழசே 

குன் அழகாக்கொண்ட அவன் பேரழகைக்கண்டு மகிழ்ந் 

தனர்; பின்னர்த் தாம் அணிந்த அணிகளுள் இறக் 
கனவும், அவனுக்கு ஏற்றனவுமாய அணிகளை 

ஆராய்ந்து, அவனுக்கு அணிவித்து அகம் மகிழ்க் தனர்" 

மகன்சென்று நேரமாஇவிட்டது; காலம் கடக்கக் 
கடக்க அவள் சவலை பெரிகாயிற்று) மேலும் அவன் 

பால் உண்ணும் நேரமும் போய்விட்டது) பால் தாராமை 

யால், பால் அவள் மார்பில் குடம்போல் கட்டிவிட்டது; 

அதைப் பிறர் பாராவாறு பலமுறை தன்கைகளால் 

அழுத்திக் தேய்த்துவிட்டாள்; அப்படியும் அது 
அடங்கவில்லை. இவ்வாறு வருந்து, அவள் மகனை எதிர் 

கோக்கி இருந்தாள்) அக்கிலையில், பரத்தையர் ௮ணி 

வித்த அணியோடு, அ௮வள்மகன் வந்துசேர்ந்தான் 7 
மகனைக் ... காலங்கடந்து அழைத்துவந்த சேடியைச் 

சினம் காள் தாய) * கோயில்களுக்குச் சென்று வழிபட்டு :



யானே தவறுடையேன் 13 

வர இத்தனைகாலம் வேண்டியதில்லை) கோயிலுக்குச் 
. செல்லும் வழியில், இவன் தந்தைசெல்லும் பரகைையர் 

வீடுகள் உள என்பதை அறிவேன் ; 8, இவனை அழைக் 

துக்கொண்டு அவர்கள் வீட்டிற்கே சென்றுவந்துளாய். 

என் கட்டளையை நீ மீறிவிட்டாய்) அப்பர த்தைையருள் 
எவள் வீட்டிற்கு இவனைக் கூட்டிச்சென்றாய்) அதை 

- ஒளியாமல் உரை '' எனச் சினந்து வினவினாள். — 

தலைவியின் சினங்கண்டு நடுங்கிய சேடி, பரத்தையர் 
தெருவில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் ஒன்று 

விடாது உரைக் தாள். தன்மகன், பரத்தையர் அளித் த- 

அதிலும், தன்பால் அன்பற்றுத்திரியும் தன் கணவன் 

காதலிக்கும் பரத்தையர் அளித்த அணிபூண்டு. 

வந்துளான் என்பது கேட்டு வெறுப்பும் வேதனையும் 
கொண்டாள் 7; பரத்தையர் அளித்த அணி பூண்டுவக்த 

இவனும் ஒரு மகனா2 ௪! இவன் மகன் அல்லன் 7 
வெறுத்து ஒதுக்கத்தக்க வீணன்இவன் '' என்று 
குனக்குள்ளேகூறிக் கலங்கினாள். 

பின்னர், மகனைப்பிடித்து ஈர்த்துக் தன்முன்கிறுத் 

Bee; **நாடோடிப்பயலே, நடுத்தெருவில், ஊர்ப் 

பெண்கள், என்னை எள்ளிஈககைக்கும் கருக்கோடு, உன் 
கைவிரலில் இட்ட மோதிரம் எது2 அதை எனக்குக் 

காட்டு” என்று கடிந்துரைக்தவாறே, :.அ௮வன் 
கைவிர்லைப்பற்றி, BO ௮ணிந்திருக்கத .மோதிரத்ைத 
கோக்கினாள். ௩றுமலரின் அழகுஅிய செவ்விதழ்போல் 
சிவந்த விரலுக்குப் பொருந்துமாறு செறிக்கப்பெற்ற 
மோ.திரத்தைக்கண்டாள் ;) சுறாமீன் உருவம் பொறித்த. 

அம்மோதர தைக்கண்ட அவள், 1௬ காமன்கொடி £: 
அதைப்பொறிகக மோதிரக்தகை இவன் "கையில் 
அணிந்துவிட்ட அ௮ப்பர,தைத, * இவன் தந்ைகயை.., உன் 
கணவனை, கான் என் -வயமாக்கிக்கொள்வேன் ; அவன்- 

8
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மார்பில் காமன்கொாடியைப் பொறித்து, அவனை என் 

அடிமையாக்கி கொள்வேன் ' என்று கூறி எனக்குவிட்ட 

எச்சரிக்கையன்றோ இது) நான் கண்டு  கலங்கவேண்டி௰ 

வற்றுளன் இதுவும் ஓன்றுபோலும் '' . எனக்கூறிக் 

கண்ணீர் சொரிந்தாள். 

சுறுபொறித்த சிறுவிரல் மோதிரம் கண்டு சினந் 

குவள், மகன்கையில் புதிய கொடி ஒன்றிருக்கக் 

கண்டாள்; அதைப் பற்றி நோக்கினாள்; அது, அவள் 

சணவனுக்குரியது ; கணவன்கையில் இருக்ககால த்தில் 

கான்கண்டு மூழ்ந்த- தொடி, இன்று SsIogG அவன், 

தான் விரும்பும் பர,த்ைக்கு அளிக்க, அவள் அலகைத் 

தன்மகன் கையில் அணிந்து அனுப்பியுள்ளாள் 
என்பஸைகு அறிய, வெந்தபுண்ணில் வேல்பாய்சசினாற் 

போலாயிற்று அவள்நிலை, - நான்கண்டு வருந்த எனக்கு 
நேர்ந்த இழிகிலைகளுள் இதுவும் ஒன்று” என 

நினைந்து வருக்இனாள் ; தன்காகலன் தன்னை விரும்பிக் 

தனக்கு அளித்த இத்கதொடியை அப்பரக்தகை இவன் 

கையில் சூட்டி அனுப்புவானேன் 7? அனுப்பிய அவள் 

கருத்து யாதாம் என்று சிந்தித்து கின்றாள். “தன்னினும் 
கான் குறைய/டையேன் ; தன் கணவனைக் காதலிக்கும் 

தகுதி எனக்கு இல்லை, என என்னை இழித்துப் பேச 

இறுமாந்து இரியும் அவள் உணர்ந்து கொள்ளட்டும், 

௮வள் கணவனைக் காதலிக்கும் தகுதி எனக்கும் உண்டு); 
அவளுக்கு எந்கிலையிலும் நான் தாழ்வுடையேனல்லேன் 

என்பதைக் கூறாமல் கூறி, என்னை எள்ளி இகழும் 

கருத்தினலேயே ௮வள் இதை இவனுக்கு அணிவித்து 
என்பால் அனுப்பியுள்ளாள்; இதுவும் எனக்கு ஏற்பட்ட 

ஓர் இழிவு போலும்” என்று கூறிக் கலவ்இனாள் , 
தாயின் சொல்லும் செயலும் கண்டு அஞ்சினான் 

அவ் இளம் மகன; அஞ்சவேண்டாக காலத்தே அவன்
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அஞ்சியது காண அவள் வருக்இனாள். தந்ைத செய்த 

தவற்றினுக்கு மகணைக்காயும் என் மடமையை என் 
னென்பேன் org தன்னை கொந்துகொண்டாள் ; 
உடனே; அஞ்சி அகன்று நிற்கும் ம்கனை அருக்ழைத்து 

அணை ததுக்கொண்டாள் ; :* மகனே? அஞ்சாதே; குற்றம் 

(செய்தவன் 8ீ௮ல்லை; இவஅணிகளை உனக்குத்தக்த அப் 

பரதையரும் தவறு செய்தவர் அல்லர்; தவறு உன் 

தக் உடையகோ என்றால், அதுவுமில்லை , இள 

வேனிற் காலத்தில், ஆற்றில் செளிக்தோடும் சண்ணீர் 
போன்றவன் உன் தந்; அவன் எல்லார்க்கும் 
இனியன்) அவன், யாருக்கு எதை வேண்டுமாயினும் 

அளிக்கும் உரிமை உ.டையான் / ஆகவே, அப்பரத்தை 

பர்ச்கு இத்தொடி அளித்த அவன் செயலும் குற்றம் 
உடைத்தன்று; * இதை இவனுக்கு அளித தவர் யார்” 

என்று கேட்டு; அதனால் இத்தனையும் அறிந்து, 
வருந்தும் கானே தவறுடையேன்; கான் அகைக் கேட். 

உத தவறு) ஆகவே, மகனே?! அதுகுறித்து கீ 
அஞ்சாத!” என்று கூறி, அவன் அ௮ச்சதைக அகற்றி 

அணைத்துக்கொண்டு அழுது கிடக்காள். 

** உறுவளி தூக்கும் உயர்சினை மாவின் 
கறுவடி ஆர்இற் றவைபோல் அழியக், 
கீரந்துயான் அரக்கவும், கைநில்லா வீங்கிச், 
'சுரந்தஎன் மென்முலைப்பால்பழு தாக,நீ 

5. நல்வாயில் போத்தந்த பொழுதினான், எல்லா ! 
கடவுட் கடிநகர் தோறும் இவனை 
வலங்கொளீஇ வா௭எனச், சென்றாய், விலங்கினை ; 
ஈரம் இலாத இவன் தந்ைத பெண்டிருள் 
யார்இல் தவிர்ந்தனை ? கூறு. 

80, நீருள், அடைமறை ஆய்இதழ்ப் போதுபோல் கொண்ட , 
குடைறிழல் தோன்றும் கின் செம்மலைக் காணூீ௨, 
“இவன் மன்ற' யான்நோவ உள்ளம் கொண்டு, உள்ளா
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15. 

20. 

25. 

30. 

35. 

40. 

மருதநில மங்கை 

மகன்அல்லான் பெற்ற மகன்", என்று அகன் ஈகர்- 
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து, தாயர் 
தெருவில் தவிர்ப்பத், தவிர்ந்தனன் , மற்று அவர் 
தத்தம். கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு 
ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் ; பிறன்பெண்டிர்- 
ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் ' சீத்தை ! 
செறுத்தக்கான் மன்ற பெரிது. 

சிறுபட்டி! ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட 
மோதிரம் யாவோ ? யாம் காண்கு. 

அவற்றுள், நறாவிதழ் கண்டன்ன செவ்விரற்கு ஏற்பச்: 
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் ; 
குறிஅறிந்தேன் ; காமன்கொடி எழுதி, என்றும் 
செறியாப் பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் 
பொறி ஒற்றிக்கொண்டு ஆள்வல் என்பது தன்னை 
அறீஇயச், செய்த வினை. 

அன்னையோ ! இஃது ஒன்று , 
முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாது என்முன்னர் 
“வெந்த புண்வேல் எறிந்தற்றா ; இஃது ஒன்று ! 
தந்ைத இறைத்தொடி. மற்றுஇவன் தன்கைக்கண் 
தந்தார் யார் எல்லாஅ ! இது ? 

இஃதுஒன்று | எனஒத்துக் காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும்; 
தன்னலம் பாடுவி தந்தாளா ? நின்னை 
இது தொடுகு என்றவர் யார் ? 

அஞ்சாதி ; ரீயும் தவறிலை ; நின்கை இதுதந்த 
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறிலள் ; 
வேனில் புனல் அன்ன நுந்தையை கோவார் யார் *: 
மேல்கின்றும் எள்ளி, இது இவன் கைத்தந்தாள் 
தான். யா€ரா என்று வினவிய, கோய்ப்பாலேன் 
யானே தவறுடையேன்.”''
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கோயில் வலம் செய்து வரச் சசேடியொடு சென்ற மகள், 
வழியில் பரத்தையர் கட்டிய அணியோடு வரக்கண்ட தலைவி, தனக் 

- குள்ளே நொந்து கூறியது இது. 

2. உறுவளி - பெருங்காற்று) தூக்கும்- அசைக்கும்) 

அ. வடி - பிஞ்சு 7 ஆர்இற்று - காம்பற்று) 8. அரக்கவும்- 
அழுக்குத் தேய்க்கவும்; 4. போத்தந்த - போன 
6. கடவுள்கடிககர் - கோயில்) 7. விலங்கே - தவறி 

விட்டாம்) 5. ஈரம் - அன்பு) 9. தவிர்க் தனை - தங்இனாய், 

40. அடைமறை - இலையால் மறைந்,த; 4. வாயில் வரை 

இறந்து: - வாயிலைக்கடந்து) 78. இஃது ஓ.த்.கன்-இவன் ' 

ஒருவன் ; 78. ததை - கைவிடத்தக்கவன்: 19. செறுத் 
தக்கான் - கோபிக்க தக்கவன் : 80. எள்ளுபு - இகழ? 
அமி. சுருளறு - சுருமீன்; 31. இறைத்தொடி - முன்கைத் 

கொடி) 44, கன்னலம் பாடுவி - கன்புகழ்பாடுவாள் ; 

20. நோய்ப்பாலேன் - துன்பத்திற்குள்ளான நான்.
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வருகென்றார் யாரா? 

தெருவில் நடைதேர் உருட்டி. விளையாடிக்கொண்் 

டிருக்கான் ஓர் இளம் சிறுவன்; விஃாயாட்டின்பால் 

கொண்ட விருப்ப மிகுதியால், பால்உண்ணும் கினைப்பை 

யும் இழக்திருந்தான் அவன். காலம அறிந்து பால் 

குடிக்கும் கருத்து அவனுக்கு இல்லையாயினும், ௮வண் 

தாய், அவன் பால்உண்ணும் காலம் இது என 

உணர்ந்து உண்பிக்கும் உயர்ந்த அன்புடையளாய் | 
விளங்கினாள். மேலும், காதலித்துக் கடிமணம் புரிந்து 
கொண்ட கணவன், மகன் பிறந்த பின்னர், மனையற: 

மாண்பை மறந்து, பர.ததையர்பின் இரியும் பழிநிறை. 
வாழ்வுடையனானமையால், தன் உள்ளம் கொள்ளும் 

துயரை; அவள், தன்மகனைப் பேணி வளர்க்கும் பெரும் 
பணியால் ஒரு சிறிது மறந்து வாழ்ந்தாள். அ தனால்? 

அவள் அவனை; ஆடை அணிகளால் அழகு செய்து 
ஆட விடுப்பதும், அவன் விரும்பும் பால்உணவை, 
அவன் உண்ணும் காலம் அறிந்து, உவந்து உண்ணும்.
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வகையில் இனிய உரை பல வழங்கி உண்பிப்பதும் 

ஆகிய கடமை மேற்கொண்டு காலங் கழித் தாள். 

ஒருநாள், அச்சிறுவன் தெருவில் ஆடிக்கொண் 

டிரும்தான்;) பால்உண்டு நெடிது பொழுது ஆகவேடி 

அவனுக்குப் பாலூட்ட விரும்பிய அவன் தாய், பொற் 

கண்ணத்தில், தேனும் சீனியும் கலந்த இம்பால் ஏந்இ.த் 
தெருவிற்கு வந்தாள் : வந்தவள் மகனின் ௮ழூய இருக் 

கோலத்தைக் கண்டாள். பசும்பொன்னை உருக்க 

வார்த்து, வாத்து இரட்டையாகப் பண்ணிய பா.தசரம் 

அணிந்து, . நெருப்பில் இட்டு நிறம் ஊட்டிச் செய்த 
சதங்கை ஒலிக்கும் கால்களின் கவினைக் கண்டாள் 7 

பண்ணுவோன், தன் கைத்திறம் எல்லாம் காட்டிப் 
பண்ணிய பொன்மணிகளை வரிசையாகக் கோத்த மணி 

வடமும், ௮ம் மணிவடத்தின் மெலே பவழவடமும் 

கிடக்க, அவை இரண்டினுக்கும் மேலாக, உள்ளே உள்ள 
அவற்றின் உருவைப் yoses தெள்ளெனத் தெரி 

விக்கும் மெல்லிய பூந்துகில் உடுதக்,த இடையின் இனிய 

கோற்றச்ைக் கண்டாள். நண்டின் கண்களை நெருங்க 

வைத்தாற் போன்ற அருப்புக் தொழில்கள் அழகாக 
அமையப் பண்ணிய, பேரொளி விசும் பொற்றொடி 

அணிக்த கைகளின் கவினைக் கண்டாள்; மழை பெய்த 
நிலத்தில் ஊர்ந்து இரியும் இந்திர கோபத்தின் அழகிய 

செந்நிறம் வாய்ந்த இருபெரும் பவழங்கள் இருபால் 

கிடக்க, இடையே, : இளம் சிறுவர்களை இன்னல் இன் றிக் 

காப்பீராக' என இறைவனை வேண்டும் கருத்தால், 

அவன் படையாம் வாள்போலவும், மழுப்போலஒம் 

பண்ணிய அணிகள் தொங்க அவவிரண்டிற்கும் 

இடையே, அவ்விறைவன் ஏறும் ஆனேற்றின் உருவம் 

பொறித்த ௮ணிகடக்தசையும் அழகிய ஆரம்*விளங்கும் 

கண்டதைக் கண்டாள் ; கடலில் கண்டெடுக்கும் முத்து
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மூதலாம். அரிய மணிகள் பலவும் கலந்து கோக்கப் 

பெற்ற கவின்மிக்க மாலையும், தேன் உண்டு வாழும் 

வண்டுகள் வந்து மொய்க்குமாறு புதுப்புது மலர்களால் 

தொடுக்கப் பெற்ற தலைமாலையை, கிறக்தாலும் வடிவா 

ம் கிகர்ப்பதும், ரில் மலரும் ரீலம் தானோ எனக காண் 

பார் கண்டு மருளுமாறு, அம்மலரின் நிறம். ஊட்டிப் 

பண்ணியதுமாய நீலமணிமாலையும் விளங்கும். மார்பைக் 

கண்டாள். இளமையால், தன் இனிய உறுப்பு நல,த,கால், 
இயல்பாகவே அழகனான தன் மகனை, அவ்அணியும், 

பிறவும் மேலும் அழகனாக்கிக் காட்டும் காட்சியைக் கண்டு 

கண்டு களித் தாள். 

அவ்வழகளம் சிறுவன், ' கன் சன்னம்சிறு கால்கள் 

சிவக்குமாறு தளர்ஈடையிட்டுச் சிறுதேர் உருட்டும் 

இடத்தை அணுஇஒஞள் ; “ என் அருமை மகனே ! ஓயாது 
ஆடி.க.திரியின் உன் சின்னம்சிறு கால்களின் மெல்லிய 

விரல்கள் வருக்கும்; ஆட்ட த) மறந்து அடிமேல் அடி. 

வைத்து, உன் தேரைப் பைய உருட்டிக் கொண்டே என் 
பால் வந்து, உனக்கென்று உறுசுவை ஊட்டிக் 

கொணர்ந்த இப்பாலை உண்டு பசியாறிச் Oreos” or oor visor 
போலும் இனிய உரைகளைக் கூறிக்கொண்டே பால் 

ஊட்டச் தொடங்கினாள். 

"பாலும் சுவை மிகுந்துளது) ஊட்டும் காலமும் 

அவன் பாலுண்ணும் காலம்) இனமுகம் காட்டி, 

இன்னுரை வழங்கி ஊட்டுகிறாள் தாய்) ஆயினும், ஆடல் 
பால் உள்ள வேட்கை மிகுஇயால், அவன் வயிருர 

உண்டிலன்) வேண்டுமளவு உண்ணானாயின், விரைவில் uF 

யால் வருந்துவன் என அறிந்ததாய், ௮வன் tc. GOS 

மறந்து பால்உண்ணும் வகையில் அவன் கருத்தினை 

சர்ப்பதரையும், ஈர்க்கும் நிகழ்சசிகளாயும் எடுத்துக் கூறி 

பரவது பாலூட்ட வேண்டும் எனக் கருஇனாள். மக்கள்?'
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காயின் முகத்தை அடுத்துக் காணக் கூடிய முகம்) 
தந்தை முகமே) காயை அடுத்துக் த௫்)தயையும், 
அவன் செயலையுமே மக்கள் அறிவராகலின், மகனுக்கு 

அவன் தர்தையை கினைப்பூட்டி, *அத்தற்தைக்காக 

வேண்டி, ஒரு பங்குப் பால் பருகுக'? எனக கூற 

வாயெடுதக் தாள். 

அக்கிலையில் அவன் FEOF ஆங்கு இல்லை 

பர,திைவிடு சென் நிருந்தகான ) அக்கினைவு எழவருக்இய 

அவள், (மகனே! பாடிப் பிழைக்கும் உரிமையால் 

எவரிடமும் எளிஇற் சென்று பழகும் கன் பாண் தொழி 

லால், தான் செய்யும் தவறுகளை மறைத்து வாழும் 

துறையில் வல்லனாய பாணனை, மீனை அகப்படுத்தும் 

தூண்டில்போல் தூகாக விடுத்துத், தான் விரும்பும் 
மகளிர் மனத்தைக் கன் வயமாககி, இரிவ)ையே கொழி 

லாகக் கொண்ட உன் தந்ைககுரிய கூறு இது) இதை 

aor” எனக் கூறி ஒரு சிறிது ஊட்டினாள். 

கணவன் நினைவை அடுத்து, அவனால் கா தலிக்கப் 

பட்டுச், சிறிதுபொழுது அவன்பால் கலம் நுகர்ந்து, 
பின்னர் அவனால் கைவிடப்பட்ட மகளிர் கினைவும் 

எழவே, மகனே! உன் தந்ைத, காணும் புஇஇல்? 

(உன்னக் கைவிடேன்) கலங்கற்க' எனக கூறும் 

ஆணையை உண்மை என உளம்கொண்டு ஈம்பி, அவனால் 
கம் நலம்இழந்து, பின்னர், அவன் தன்ஆணை மறந்து . 

கைவிட்டுச சென்றானாகத, தம் கண்கள், நீலமலர்போன்ற் 

நிறைந்த அழகு அழிய, நீர் ஆறெனப் பெருக அழுது 

அழுது, உறக்கம் கொள்ளாது உறுதுயர்கொண்டு 

உளளம் கொந்து கிடக்கும் உன் தாய்மார்களுக்காக ஒரு 

சிறிது உண் '' என்று கூறி, ஒரு கூறு ஊட்டினாள். 

அக்கிலையில், பரத்தைவீடு சென்ற கணவன்? 

பாணன் முதலாம் தன் தோழர்களோடு ஆங்கு வந்து.
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அவளறியாவாறு, அவள்பின் கின்றான்) ஆனால், 

அவன் வருகையை அறிந்து கொண்டான் அம்மகன் ; 
அ.தனால், : பால் உண்பதை விடுச்து, தந்தகையை 
கோக்கத் தொடங்கனென் ; மகன் செயலால், கணவன் 

வருகையைக் கண்டு கொண்டாள் அவள்) கணவன் 

ஒழுக்கக் கேட்டால், கலங்கி யிருக்கும். அவள், அவனை 

அவ்ன் கதோழரோடு ஆங்குக் காணவே கடுங்கோபம் 

கொண்டாள்) அ.தனால், * என் மகனை கான் பாராட்டிக் 

கொண்டிருக்கும் ஈங்கு, இக்நிலையில், தன் தோழர் 

களோடு வந்து கிற்கும் இவனை * வருக' என அழைக் 

தவர் யாரோ?'' என வெறுத்துரைத்தாள். பின்னர் 

மகன நோக்க, “நான் கூறும் பாராட்டுரை கேட்டு | 

மகிழும் மகனே !/ நான் தரும் என் பங்குப் பாலை முதலில் 

பருகு; ஈங்கு வந்து நிற்கும் வீணரை வேடிக்கை பார்ப் 

பதைப் பிறகு மேற்கொள் '' என்று கூறிப் பாலூட்டதி 
தொடங்கினாள். 

ஆனால், FEO Sows கண்ட மகிழ்ச்சியால், ௮ம் 

மகன், தாய் ஏது கூறி ஊட்டவும் உண்ணாது மறுத்து 

விட்டுக் தந்ைதயின் முகச்தையே கோக்க நின்றான். 
தான் இன்னுரை வழங்க, இனிய பால் ஊட்டவும் yong 

உண்ணாது, பரத்தைவீடு சென்ற பழியோடு வந்து. 

நிற்கும் அவன்பால் பரிவு காட்டுகன்றனனே என்ற 

எண்ணத்தால் சனம் மிகவே மகனைக் கடிந்தாள்; ஆனால் 

, அம்மகனோ, தாய் கடிவது கண்டு கலங்காது, ஆடியும், 

பாடியும் அவள் கோபத்தைக் கணித்து மகழ்ச்சி 
ஊட்டினான். ஆடல் பாடல்களால் தன்னை மெய்ம்மறக்கச் 
செய்யும் மகன் செயல் அண்டு மஉழ்க் ச அவள், மகனே! 
உன் செயலால், உன்மீது போன்பு கொண்டு உன்னைப் 
urge Ou, அன் பாராட்டுப் பாடல்களாக கேட்டுக் 
கொண்டே, உன்னை ஈன்ற யான், உனக்கு உவந்தளிக்கும்
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இப்பாலை உண்ணுவாயாக, இப்பாலை உனக்கு ஊட்டினா 

'லல்லது என் உள்ளம் ௮மைதஇி கொள்ளாது; உனக்கு. 
ஊட்டாது யானும் விடேன் ”' என்று கூறி, மகனுக்குப், 

பாலூட்டும் பணியினை மேற்கொண்டு? வாயிற்கண்கிற்கும். 

கணவனை வரவேற்கும் கருத்திழந்து கடக் சாள். 

* காலவை, சுடுபொன் வளைஇய ஈரமை சுற்றொடு 
பொடியழல் புறம்தந்த செய்வுறு கிண்கிணி ; 
உடுத்தவை, கைவினைப் பொலிந்த காசமை பொலங்காழ்மேல், 
மையில் செந்துகிர்க் கோவை, அவற்றின் மேல் 

5. தைஇய பூந்துகில் ஐதுகழல் ஒருதிரை ; 
கையதை, அலவன் கண்பெற அடங்கச் சுற்றிய 
பலவுறு கண்ணுள் சிலகோல் அவிர்தொடி. ; 
பூண்டவை, எறியா வாளும், எற்றா மழுவும். 
செறியக் கட்டி ஈரிடைத் தாழ்ந்த 

10, பெய்புல மூதாய்ப் புகர்நிறத் துகிரின் 
மையற விளங்கிய ஆனேற்று அவிர்பூண் , 
சூடின, இருங்கடல் முத்தமும்; பன்மணி பிறவும் ஆங்கு, 
ஒருங்குடன் கோத்த உருளமை முக்காழ் மேல் 
சுரும்பார் கண்ணிக்குச் சூழ் நூலாக, 

15; அரும்பவிழ் நீலத்து ஆயிதழ் காணச் 
சுரும்பாற்றுப் படுத்த மணிமருள் மாலை, 

ஆங்க, அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணியாக, நின் 
செல்வுறு திண்தேர்க் கொடுஞ்சினை கைப்பற்றிப் 
பைபயத் தூங்கும் நின்மெல்விரல் சீறடி 

20. நோதலும் உண்டு , ஈங்கு என்கை வந்தீ ; 
செம்மால் ! நின்பால் உண்ணிய, 

பொய்போர்த்துப், பாண்தலையிட்ட பலவல் புலையனைத் 
தூண்டிலா விட்டுத் துடக்கித் தான் வேண்டியார் 

நெஞ்சம் பிணித்தல் தொழிலாகத் திரிதரும் 
25, நுந்தைபால் உண்டி சில. ப 

நுக்தைவாய், மாயச்சூள்தேறி மயங்குகோய் கைமிகப்
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பூவெழில் உண்கண் பனிபரப்பக், கண்படா 
ஞாயர்பால் உண்டி சில... 

அன்னையோ ! யாம்எம்மகனைப் பாராட்டக் கதுமெனத்' 

90. தாம் வந்தார் தம்பா லவரொடு ; தம்மை 
வருகென்றார் யார்கொலோ ஈங்கு ? 

என்பாலல், பாராட்டு உவந்தோய் ! குடியுண்டீத்தை, என் 
பாராட்டைப் பாலோ சில. 

செருக்குறித்தாரை உவகைக் கூத்தாட்டும் 
35. வரிசைப் பெரும்பாட்டொ டெல்லாம் பருகீத்தை ; 

தண்டுவென் ஞாயர் மாட்டைப் பால். 

தலைவி, தன் மகனுக்குப் பாஜாட்டுகின்ற வழிப், பரத்தையர் 
வீடுசென்ற கணவன் வந்து சிறைப்புறத்தாறுகத், தன்னுள்ளே புலந்து 
கூறியது. 

2. ஈரமை - இரண்டாய் அமைந்த) சுற்று. பாது 

சரம்) 9, புறம்கந்த - புறத்தே நிறம் விளங்கப்பண்ணிய/ 
4௮. காசு - மணிகள்) பொலங்காம் - பொன்மாலை; 4. மை 
இல் - அழுக்குஇல்லாத; து௫ர் - பவளம்); 8. தைஇய 7 

உடுக்,ச; ஐதுகழல்-ஈழுவிநழுவி விழுகின்ற; 6. அலவன்- 
நண்டு; 7. கோல் - அறுப்புக் தொழில்) அவிர் தொடி- 
ஒளிவீசும் கொடி; 8. எறியாவாள் எற்றாமழு - சிவனுக . 
குரிய படைக்கலங்களாய - வாளும், மழுவும்போல் 

பண்ணிய அணிகள்; 10. பொய்புலமூ.தாய் - மழை பெய்து 

நிலத்தில் மொய்க்கும் இந்இர கோபம் அல்லது தம்பளப் 

BFA எனப்படும் பட்டுப்பூச்சி; ௮.கன் மேற்புறம், அழகிய 

செந்கிறம் வாய்ந்தது. 19, முக்காழ் - மூன்றுவடம். 

26. சுரும்பாற்றுப்படுத். த மாலை - வண்டுகள் மொய்க்காத. 
மணிமாலை ; 19. தூங்கும் - அசையும்) 80. வந். - வருக) 
அம. உணண்ணிய ச உண்ணஜ் பொருட்டு) உண்ணியவக் இ) 
48. பலவல் - பலகொழில்வல்ல ;: 98. தடக்கி - வலிதிற்
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கைப்பற்றி; 26. மாயச்சூள் - பொய்ச்சூள் ; தேறி - நம்பி; 

97. பனிபரப்ப - €ீர்நிறைய; -கண்படா-உறக்கம்இல்லா த; 

99.  ஞாயர் - தாய்மார்கள் ) 99, கதுமென - இடுமென$ 

90. கம்பாலவர் - தம்முடைய ஈண்பர்; 88. குடியுண் 
டீத்ைத - குடிப்பாயாக ; 84. செருக்குறித் காரை-சனக்ு: 

போர்கருதி வந்தாரை; உவகைக. கூத தாட்டும் - மகிழச் 
செய்யும்) 28. வரிசைப் பெரும்பாட்டு - பெரிதும் பாராட் 

டுதல்; பரு£த)க - குடி.ப்பாயாக ; 86. கண்டுவென் - 

மனம் ௮மைதி கொள்வேன் ;) ஞாயர்மாட்டைப்பால் - 
கதாயர்க்கு உரிய பால்.
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aie Guin wasir | 
அதிவன அறிந்த அறிவுடையவள் அவள்?) தவறு 

“செய்பவன் தன் கணவனே ஆயினும், அதை அவ 
னநியக்காட்டித் இருத்தும் அஞ்சாமையும் உடையவள் 

அவள். அது ககையள் என்பதை அறியாத அவள் 

கணவன், அவசாயும் மகனையும் மறந்து பரத்ைவீடு 

சென்று வாழத்தொடங்கினான்) அவலனோர் அரசிளங் 

குமரன்; பகைகொண்டு பாய்ந்துவரும் பகைவர் 
எத்துணை ஆற்றலுடையரேனும், அவரை அறவே 
அழித்தகொழிச்கவல்ல ஆண்மை; தன் குடைக்கீழ் 

.வாழ்வாரின் குறைகளையும், முறையீடுககாயும் உள்ள 
வாறு உணர்ந்து அவற்றிற்கேற்ற அறம்வழங்கும் 
'செங்கோற் சிறப்பு, தன்னைப்பாடிவரும் பாணர் பெருகர் 
மு.தலாம் இரவலர்க்குக் குறைவறக் கொடுக்கும் கொடை 
முதலாம் ௮ரிய பண்புகள் பலவும் ௮வன்பால் பொருந்த 
-மிருந்கனவேனும், அவன் மனைவி, அவன்பால் 
பரத்தையர் ஒழுக்கம் எனும் குறைகண்டு மனம்பொரு 

- ளாயினள் ) அவன்பால் காணலாம் அவவரும்பெரும்
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பண்புகள்கண்டு பாராட்டிமகிழும் அவள் உள்ளம், 

அவன் ஒஓழுக்கக்கேடறிந்து உறுதுயர்கொண்டது/ 

௮கைகை அவன றியக்கூறிக் கண்டிக்கும் காலக்தை எதிர் 
கோக்கக் காத்துக்கிடக் தாள். 

அவளுக்கு ஒரு மகன; அழகின் திருவுருவாம் 
அவனைத் தன் அரசகிலைக்கேற்ற ஆடைஅ௮ணிகள் அழகு 

செய்து ம௫ூழ்ந்தாள்; ௮வனும், தான் பிறந்த அரச 

குடிக்கு ஏற்ற ஆடழ்பொருள்களைவைக்து ஆடி. மகிழ்ந் 
தான்) பெற்ற மகனைச் சான்றோனாக்கும் உடமை மேற் 

கொண்ட . Jar Gb Gs, அகைச்செய்ய மறந்து . 

பரதழைவீட்டில் வாழ்வதால், அம்மகனை ஈன்று புறம். 

குற்து கோடு சான்றோனாக்கும் பணியையும் ௮வளே மேற் 

கொண்டாள். இவ்வாறு, மகனை அழகுசெய்து, ஆடற் 

பொருள்களோடு புறத்தே அனுப்பி அவனை ஆட- 
விடுத்து அவ்வழ௫ய காட்சியைக்கண்டும், ஆடி வீடு 

இரும்பும் அவனுக்கு, அரியபல அறவுரைகளை: உரைக் 
தும், வாழ்க் இருக்காள் அவள். 

ஒருகாள் மகன் தெருவில் ஆடிக்கொண்டி.ருந்,கான் ; 

பவளப்பலகைமீது பொன்னால்செய்து அமைத்த அழகிய 
யானையைவைகதீது ஆடிக்கொண்டிருக்கான் / வேறோர் 
யானையைக் தன்கோடுகளால் குத்திக்கொல்வதுபோன்ற 

தோற்றம் அமையவிருக்குது அந்த யானை; வளர்ந்து 
பேரர௪னாய் வாழும் தான் பிற்காலத்தே, காவல்மிகும்.த 

பெரிய கோட்டைகளை த் தன் வேழப்படையால் பாழ் 

படு,க்தப்போகும் ௮வன் இன்று, கன்னோடு உடன் 
ஆடும் இளை யமகளிர் ஆக்கிய மணல்வீடு அழியுமாறு 

கன் யானையை ர்த்து ஆடிக்கொண்டிருக்கான் ; 

தேரையின் வாய்போலும் வடிவடையவாய்ப் பண்ணிய 

பொற்சதங்கைகள் ஒலிக்க ஆடும் அவள், ஆங்ள் 
கண்ணிற்கு யானைபோன்றே. காட்சிகக். கான் ) மென்மை
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வாய்க்கு அவன் தலையில் கிடந்து அலையம் முக்காழ்வடம் 

இளய களிற்றின் மகதகத்துல் கிடந்து அசையும் 

ஓடைபோல் காட்சியளிக்கக் கண்டுகளிதக்காள் ) 4 இளம 

சிறுவர்களை இன்னல் இன்றிக்காக்க '” என வேண்டிச் 
மெவிலித்தாயர், அவ்விறைவன் படைக்கலங்களாய 

வாள், மழுப்போலும் வடிவங்களாக ஆக்கி அணிந்த 

அணிகளை, அவன் வாயினின்றும் ஒழுகும் எச்சில் 

கனைக்கும் காட்சியை நின்று கோக்இக்களிக் தாள். 

மன தைக்கவரும் மகனின் wpHu கோலத்தைக் 

கண்டு அவள் மகிழ்ந்திருப்புமி, பாதிதைவிடு சென் 

றிருந்த அவள் கணவன் வந்து மனைபுகுக்கான் ; அவன் 

'வரவைக்கண்ட அவள்; அவன் ஒழுக்கக்கேட்டை 

உணர்த்து, அவனைத்திருதத எண்ணங்கொண்டாள் ; 

அதற்கு உற்ற துணையாய்க்கன் மகனைக்கொள்ள விரும் 

பினாள்; உடனே, வக், கணவனைக் காணாகாள்போல் 
எழுந்துசென்று, தெருவில் ஆடிமகிழும் மகனை 

அழைதக்துவக்தாள் ; வந்து கணவன் கேட்கும் அண்மை. 

யில் ஓரிடதேத அமாக்தாள்;) மகனை மடிமீது இருத்தி 

அணை ச்துக்கொண்டவாறே: ॥ மகனே! நீ, உன் தந்தை 

யின் வடிவே உன்வடிவாய், அவன் வனப்பே உன் 

வனப்பாய்க்கொண்டு விளங்குகன்றனை ;) அழகே அவ் 

வடிவும் . வனப்பும்கண்டு கான். மகிழ்கிறேன். ஆனால் 
உன தந்தையின் வடிவையும், வனப்பையும் முழுதும் 
அவ்வாறே பெற்றிருக்கும் நீ, உண் தந்தையின். 
குணங்கள் அனை த்தையும் அவ்வாறே பெற்றுவிடு கல் 
கூடாது. உன் தந்தபால் காணலாம் பண்புகளில் 
கொள்ளலாம் பண்புகள் எவை; தள்ளலாம் பண்புகள் 
எவை என்ப என்பால் அறிக்து மேற்கொள்வாயாக. 
மகனே / சன்னோடு பகைக்கு பகைவர்களைப் பாய்ந்து. 
அழித்து, வென்று களம்கொள்ளும் வெற்றிச்சிறப்பு உன் 
தந்ைகபால் உளது 7. அதை நீ பெற்றுக்கொள்; இவர்
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நமக்கு வேண்டியவர்; ஆகவே: பிழைபுரியினும் போக. 
விடுக) இவர் ௩ம் பகைவர்; ஆகவே இவர்பால் பிழை 

யில்லை எனினும் பிடித்து ஒறுக்க எனக்கருதும் முழை 
Car. Aur gl, வேண்டுவார்க்கும், வேண்டார்க்கும் ஒரே 
நீதி வழங்கும். செங்கோல்நெறி நிற்பவன் உன் தந்ைத 

அச்செங்கோற் சிறப்பினைச் எிறிதும் நழுவவிடாது 
அவ்வாறே பெற்றுக்கொள்; தனபால்வந்து, தம் 
வறுமைநிலை காட்டி இரந்து நிற்பார்க்குப், பொருள்களை 

வாரி வாரி வழங்கி, gar வாட்டகதைப் போக்கும் 

வள்ளல் உன் கந்த; அவ்வண்மைக்குணத்தை 

வழுவாது பெறுதல் உன் விழுமியகடனாம். உன் தந்ைத 

பால் காணலாம் கொள்ளாலாம் குணங்களைக் கேட்டறிந்து 

கொண்ட 8, அவன்பால் காணலாம் தள்ளலாம் 

குணங்கள் இன்னின்ன என்பதையும் கூறுகிறேன் 

கேள்; மகனே! உவ தந்தையின் செங்கோற்கிறப்பை 

அறிந்து, செந்நெறி கிற்கும் இவன் கம்மைச் சீரழிய 

விடான் ' என நம்பி, மனம் ஒன்றிய காதல்கொண்ட 

மகளிர், காற்றால் அலைப்புண்ட மலர்போல், மென்தோள் 
குளர்ந்து, மனநோய் மிகுந்து வருந்துமாறு விடுத்து 

மறந்துவாழும் கொடுமையில் குன்றென நிற்பன் உன் 

கந்தை; அக். ஒரு கொடுமை உன்னக் குறுகாதொழிக!'” 

எனக் கூற தீ தொடங்கினாள். ் 

தாய் கூறும் அறவுரைகளை அமைதியாக இருந்து 

கேட்டுவந்கத அவன், தாயின் பின்வந்து நிற்கும் 

தந் கயைப்பார்.த்துவிட்டான்) பலகாள் பாராஇிருக்து 

குக) தயைப் பார்து துவிட்டமையாலோ, அல்லதூ 

தந்தையை வைத்துக்கொண்டே அவனை த் தாய் குறை 
கூறியதாலோ, அவன் தந் தயைக்கண்டு ஈகைக்கத் 

தொடங்கினான் ) மகனின் ஈ௩கைமுகம் கண்ட அவள், 
தக்க இன்ன, ககா.தன இன்ன என சான் “ிறிவுரை 

9
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கூடதிக்கொண்டி ரச்சு, OES எனப் பாராட்டற்குரிய 

மாண்பு சிறிதும் இல்லா கான்பெற். ற இம்மகன், யாரைப் 

பார்த்து நகைக்இறுன் ''. என்று : கடிந்துகொண்டே 
பின்பூறம் கோக்கினாள். கோக்கினவள் ஆங்குக் கணவன் 

நிற்கக்கண்டு, * இதுகாறும் எங்கோ சென்று மறைந்து 

வாழ்க்க இவர்தாமோ, இப்போது ஈங்கு வந்திருப்பவர் '* 

சானக்கூறி எள்ளினாள். 

மனைவியின் மனகிலையும் சினகிலையும் கண்டு நடுங்கிய 

இன்ஞன், * பெண்ணே / உனக்கு நான் அ.றியச்செய்த 

தவறு எதுவும் இல்லையே) அவவாரறாகவும் என்னைக் 

கொடுமை கூறுவது ஏனோ? மகனைக்கட்டிப் பிடித்துக். 

கொள்ளாது என் கையில் கொடுப்பாயாக '' எனக் 

கேட்டுத்தன் இரு கைகளையும் ஏந்து நீட்டினான் ; கந்த 

கைநீட்டக்கண்ட அம்மகன், மலைமீது பாயும் ங்கம் 

போல், அவன் மார்பில் பாய்ந்து பற்றி ஏறிக்கொண் 
டான். :௮ணைத்து அடக்கவும் அடங்காது, மகன் 

கணவன் மார்பைப்பாய்ந்து பற்றிக்கொண்டானாகவே, 

செயலற்ற அவள், * மனைவியையும், மகனையும் கைவிட்டு 

வாழும் கடையன் இவன் ) மனைவிபாலும் மகன்பாலும் 
அன்புகாட்ட மறந்த கொடியன் இவன்) ஆகவே. இவன் 

பால் செல்லற்க என கான் விலக்கவும், அதைத ஏற்றுக் 

கொண்டு . அ௮ச்சொல்வரையில் நிற்காது, அவன்பால் 

சென்றுவிட்டான் இவன் ; அவன் பெற்ற இவன்பாலும், 

அவனுக்குரிய பண்பே பொருந்திவிட்டதுபோலும் ; 

நான் என்செய்வேன் '' என்னு கூறி அப்பாற்சென்றாள். 

'” மைபடு சென்னி மழகளிற்று ஓடைபோல் 
கைபுனை முக்காழ் கயந்தலைத். தாழப், 
பொலஞ்செய் மழுவொடு வாள்அணி கொண்ட 
நலங்கிளர் ஒண்பூண் நனைத்தரும் அவ்வாய் 

5, கலந்துகண் மோக்குஆரக், காண்பின் -துகிர்மேல்
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. பொலம்புனை செம்பாகம் போர்கொண் டிமைப்பக் 

கடிஅரணம் பாயா நின்கைபுனை வேழம் 

தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடியார்ந்த 

தேரைவாய்க் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் - 
310, போர் யானை வந்தீக ஈங்கு. 

செம்மால் ! வனப்பெலாம் நுந்தையை ஒப்பினும், நுந்தை 

'நிலைப்பாலுள் ஒத்தகுநி என்வாய்க் கேட்டு ஒத்தி; 
கன்றிய தெவ்வர்க்கடந்து களம்கொள்ளும் 
வென்றி மாட்டு ஒத்தி ; பெரும ! மற்று ஒவ்வாதி, 

15. ஒன்றினேம் யாம் என்று: உணர்ந்தாரை, நுந்தைபோல் 

20, 

25. 

30, 

மன்தோள் நெகிழ விடல், 

பால்கொளல் இன்றிப் பகல்போல் முறைக்கு ஒல்கா 
கோல் செம்மை ஒத்தி ; பெரும! மற்று ஒவ்வாதி, 
கால்பொரு பூவின் கவின்வாட நுந்தைபோல் 
சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல். 

வீதல்அறியா விழுப்பொருள் நச்சியார்க்கு 
ஈதல் மாட்டு ஒத்தி ; பெரும ! மற்று ஒவ்வாதி, 
மாதர்மென் கோக்கின் மகளிரை நுந்தைபோல் 
நோய்கூர நோக்காய் விடல், 

ஆங்க, திறன்அல்ல யாம் கழற, யாரை ஈகும் இம் 
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் ?, 
மறைநின்று, தாம் மன்ற வந்தீத்தனர். 

ஆயிழாய் ! தாவாத எற்குத் தவறுண்டோ? காவாது ஈங்கு “ 
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்குச் , சீத்தை! யாம் 
'கன்றி, அதனைக் கடியவும் கைரீவிக் 
குன்ற இறுவரைக் கோண்மா இவர்ந்தாங்குத் 
தந்தைவியன் மார்பில் பாய்ந்தான், அறன்இல்லா 
அன்பிலி பெற்ற மகன்." 

தலைவி, தன் மநறுக்கு அவன் தந்தைக்குணங்களுள் கொள்ள 

லாம் குணம் இலை, தள்ளலாம் குணம் இவை எனக்௭கிக்கொண்
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ஒருப்புழிப், பரத்தையிற் பிரிந்துசென்ற தலைவன் எந்து நின்றாஐக, 
மகன் அவனை அடைந்தமைகண்டு, தலைவி .வருந்திக்கூறி ஊடல்: 

தீர்ந்தது இது. 
7. மைபடு-கருகிறம் பொருந்திய; மழகளிறு- 

இளையயானை ) ஓடை -முகபடாம்; 8. கயக்தலை-மெத் 

தென்ற தலை; 8. பொலம்செய்-பொன்னாற்செய்தக); க. 
கலம்கிளர் - அழகுமிக்க) ஒண்பூண் - ஒளிவீசும் அணி) 

5. ஆர் - நிறையுமாறு); காண்பின் - காண்டற்கு இனிய 5 

துகர்மேல் - பவளப்பலகைமீது ) 0.  செம்பாகம் - சரி 

பாதி; 7. கடி௮ரணம்- காவல்மிக்க கோட்டை) 8. 

தொடியோர்- தொடி அணிந்த மகளிர்; உழக்கி - அழித்.து; 
அடி.ஆர்ச்,த - காலில்கட்டிய; 10. போர்யானை - காதல் 

மிகுதியால் மகனை யானை என்றாள் ; வக்௫க- வருக) 12.. 

நிலைப்பாலுள் - நிலைபெற்ற குணங்களுள் ; ஓ,த்.இ- ஒப்பா: 

யாக. 12. சன்றிய- கோபிக்க; செவ்வர் - பகைவரை 

கடந்து - வென்று / களம்கொள்ளும் - போர்க்கள தைத் 
,கன தாக்கிக்கொள்ளும். 16. ஒன்நினேம் - மனம் ஒன்று 

பட்டோம், 17. பால்- ஒருபால்; ஒறாவர் பக்கத் இல் ; 
பகல்-எவருக்கும் ஒப்பக்காயும் ஞாயிறு; ஒல்கா- களராக 

19. கால்பொரு-காற்றாுல் அலைப்புண்ட) 21, வீதல்- 

கெடுதல்; நசசியார்-விரும்பினவர்) 4. கோய்கூர-நோய்: 

மிகுமாறு; 26. கழற - இடிதீதுரைக்க ; 97. வம். 8ீ.த தனா- 

ous sort; 28. தாவாத- வருத்தம் செய்யாத) காவாது - 
வரவிடாது கடைசெயயாது) 29. ஈந்த - கொடுப்பா . 

யாக! சீதை - இகழ்சசிக்குறிப்புடையகோர் இடைச் 

சொல்; 50. கன்றி-வெறுக்து;) அ,கனை - மாகன் தந்ைத 

பால் அணை வல க; கைநிவி- கைகடந்;) 84.கேரஷ்மா 2 

சங்கம்) இவாகச் காங்கு - பாய்க்கு தபோல்.



22. 

ஊடுதல் என்னே? 

கணவன், பாத்தையர் உறவுகொள்ளத் தொடங் 

கினான்; மனைவி அதனால் அவனை வெறுத்தாள் 3 

். அவனைக் காணவும் காணினான்?) அக்கவலை வருத்து 

வருந்தித் தன் கோழியோடு வாழ்ந்இருந் தாள் ; ஒருகாள் 

பரத்தை வீடு சென்றிருந்த ௮வள் கணவன், அவள் 
வீட்டிற்கு வந்தான் ; வந்தானை வரவேற்க விரும்பாது, 

தன் முகத்தைத் இருப்பிக்கொண்டாள். அவள் சினம் 

கண்டு செய்வதறியாது சிறிது நேரம் சிந்இத்தவாதே 

கின்றிருக்கான் கணவன்; பின்னர் மெல்ல மெல்ல அவள் 

அருகிற சென்றான் ; சென்று அவள் கூக் நலைக கையாறு 

பற்றி, அவள் தலையைச் சிறித தடவிச் கொடுத்தான், 

கணவனைக் காணவும் விரும்பாது வாழும் அவள், 

அவன் தன் கூந்தலைக் கையாற்பற்றியகை உணர்ந்து 

அடனே, அதை அவன் கையினின்றும் விரைந்து 

ஈர்கிதுக்கொண்டாள்)  அவவிடம்விட்டுப் பெயர்ந்து 

ஒதுங்கினாள்; *ஏடா?/ உன்னைக் காணவும் வெறுக் 
இன்றேன். நான்?) ஆதலால் என்னை அ௮ணுூ என்
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கூரந்தலைதஇண்டாதே/ என்முன் நிற்கவும்கிற்காது நீஙக 

அப்பாற்செல் '' எனக் கூறிக்கடிந் தாள். 

பரகிையார் சேரிசென்று வாழும் கன்பழியொடு 

பட்ட வாழ்வை மனைவி அறியாள் என மனப்பால் குடித் 
தவன் அவன்; அ.கனால், மனைவியின் கோபம் erent g- 

தொடக்கத்தில் சிறித கலங்கினானேனும், தன்பால் 

Sug இல்லை என்றே இறுதிவரை உரைத்தல் 
வேண்டும்) அதுவே அவள் உள்ள தஇற்கு ஆறு, சலாம் 

என உணர்ந்த உணர்வால் உள்ளஉரம் பெற்றான் 
௮அ.கனால், தன்னை வெறுத்துகோக்கும் அவள் முன் 

பணிக் தகானபோல் நின்று ** பெண்ணே. ட கூறும் அப்: 

பரத்தையர் பால் கான் எவ்விகத்கொடர்பும் கொண்டி. 

லேன் ; இது உண்மை) அவ்வாருகவும், செய்க தவறு 
எதுவும் இல்லாத என்னைச் சினந்து ஒதுக்குகின்ராய 7: 
இது கினக்கு முறையோ '' என்னு. கூறி இறைஞ்சினான். , 

* என்பால் தவறு இல்லை; தவறு இல்லா. என்னை 
இடித்துரைக்கின்றளை '' எனக் கணவன் கூறச்கேட்ட 
அவளுக்குக் கடுஞ்சினம் பிறந்தது. காலையில் தின் 
மனையில் இருப்பான்போல் தோன் ர.கிருன் ; ஈண்பகலில் 
பர.தையர் . சேரியில் இரிகிறான் ) பார் கிதுக்கொண் 
.ருக்கும்பொழுேத ம்றைந்து, மனம்விரும்பு'ம் மகளிர்பால் 
சென்றுவிடுகிறான் ; ௮.த். தகையான் தன்பால் தவறு 
இல்லைஎனக் கூறுவதா என எண்ணி வருந்தினாள்; 
வருத்த மிகுதியால்: “ஏடா! கண்மூடி: கண்இறப் 
ப.குற்குள் காணாது மறைந்துபோகும் இயல்புடையவண் 
By & அ.திதகைய இயல்புடையவன் என்பைத அறிந்தும், 

, உன்னைக் காதலித்து, . அக்கா கற்பயனை முற்றவும் பெறு 
மாட்டாமையால் som, உன்னோடு ஊடி. கிற்பவரே,. 
உண்மையில் தவறுடையவராவச் ; உனமீது . தவறு 
இல்லை, _ தவறு நீங்கிய கிறுகணாளன் நீ; விரும்பிய
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இடத்திற்குச்செல்லும் உரிமை உடையாய் தீ. என் 

வெறுத்துக்கூறி வாயடைத்து i 

அவள் தன்னைச் கண்டவுடனே , கடிந்து. டிய 

சொற்களினும், இப்போது வெறுத்துக் கூறிய” 'இச்சுடு 

சொற்கள் தன்னைப் பெரிதும் வருக்துவ)தை உணர்ந் 

கான் இகாஞன் ;) வருந்தினானேனும், அக்நிலையிலும் 

. உண்மையை ஒப்புக்கொள்ள இசைகந்்இலன் ; அதனால், 

மனைவியை கோக, “பெண்ணே ! அணைபோலும்' உன் 

கோளை ததந்து எனக்கு இன்பம் ஊட்டவேண்டிய க 

என்பால் Su ஒழுக்கம் _ எதுவும் இல்லையாகவும், 

இயோரை,த் துன்புறு த்துமாறு, என்னைச் துன்புறுத்த 
Boar Guts 5 ,பெண்ணே / என்னைக் கடிந்து PIES BIER 
குற்றம். எதையும் நான் செய்இலேன் இதை நீ கம்பு! 

என்று கூறிப் பணிந்து நின்றான். - 

மனைவி விரட்ட, கணவன்: பணியும் இக்காட்சியை,த 

கோழி, மறைந்துகின்று பார் த்துக்கொண்டிருக்காள் 7 

ஊடலின் இயல்பை உணர்க கவள் அவள்? உணவிற்கு 

உப்புபோல், கூடலுக்கு இன்தியமையர்கது ஊடல்] 

ஆனால் அது சிறிது நீண்டால், உப்புமிகுங்க உண்வு 

போல்,  அக்கூடல் 'ப்யனற்றுப்போகும் “என்பறை 

அறிக் தவளாதலின்; அவள் ஊடல் ஆக்தஅளவோடு 

முற்றுப்பெறு, தல் வேண்டும் என விரும்பினாள் ; மேலும் 

.அணவன், UT FM Bur சோடர்புகொண்டிருப்பது 

உண்மையே எனினும், மனைவிபால்கொண்ட அச்சமிகு இ 

யால், அவன் அதை மறுக்கிறான் ; தவறுசெய்,க ஒருவர்; 

அதைப்பிறர் அறிந்து கண்டித்் தவழி, ௮,த,தவற்நிளை த் 
காம் : செய்யவில்லை : என ' ,மஅப்பராயின், அவரை 

் மன்னித்துவிடுகல் மக்கட் பண்பாகும்? ஆகவே தவறு 

செய்திலேன் எனக்கூறும் கணவனை ஸ்ன்னின்து ஏற்றுக் 

கொளளுதல்வேண்டும் என்றும்..அறிந்தாள்?.அ அனால்
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விரைந்து தன் கோாழிபால் சேன்றாள் ) * கோழி! இதோ 

கிற்கும் உன்கணவன் மான்விழிபோலும் கின் அழகிய 

கண்கள், கண்ணீர்வடி.த்துக்கலங்கி அழ அழ உன்னைப் 

பிரிக் தவன் தான் ; பிரிந்து அப்பிறிவு,த் துயரால் உன்னை 

வருத்தியவன் தான்) ஆயினும், செய்த <9 5 50 DB 

லேயே ஆழ்ந்துவிடாது ஈண்டு மீண்டு வந்துளன் ; ௮ம் 

மட்டோ.! மானத்தைவிட்டு உன்னை வணங்கி கிற்கின் 

ரன்) இவனோடு, இனியும் ஊடிநிற்பது உன் பெருமைக்கு 

.ஏற்குமோ?”” என்று ஏற்பக்கூறினாள். 

சோழி கூறியன கேட்டாள் அப்பெண் ; சோழி 

அதிவுடையவள்; கன் நலத்தில் கருத்துடையவள் 
என்பைத அவள் அறிவாள்; ௮.கனால் ஊடுதல். இனிக் 

கூடாது எனத் கோழி உரைத்ததற்கு உடன்பட்டாள் ; 

ஆயினும் ௮ அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ள காணம் 

மிக்க அவள் நல்லுள்ளம் . தயங்கிற்று;) அதனால் 

4 நெஞ்சே / நம்மை உயர்வாகக் ௧௬௫, ஈம் நலம் ஒன்றே 

குறித்துச் கூறும் எதையும் இனியும் கூறுதல் ஏலாது” 

எனக கோழி கூறிவிட்டாள்; ககூ.தி மிக்க தோழியின் 

அவ் அ றிவுரையினை ர ஏற்றுக் கொள்வாயாக; இதுகாரும் 

கீர்அறாது, கித்திசை கொள்ளாது வருந்திய கண்கள், 
இனியேனும் உறக்கம் கொண்டு உய்யுமாக!'” எனது தன் 

நெஞ்சை கோக்கக் கூறுவாள் போல்கூறி, ஊடல். 
அணிக்து ௮வனை ஏற்றுக் கொண்டாள். 

** ஒரூஉரீ ; எம்கூந்தல் கொள்ளல் ; யாம் நின்னை 
வெரூஉதும் காணும் கடை 

தெரிஇழாய் ! செய்தவறு இல்வழி யாங்குச் சினவுவாய், 
மெய் பிரிந்து அன்னவர் மாட்டு ? 

5 ஏடா!-னைக்குத் தவறுண்டோ ? ரீ வீடு பெற்றாய் ; 
இமைப்பின் இதழ் மறைபாங்கே கெடுதி ;
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நிலைப்பால் அறியினும் நின்கொந்து நின்னைப் 
புலப்பார் உடையர் தவறு. 

அணைத்தோளாய் ! தீயாரைபபோலத் திறன்இன்றுஉடற்றுதி; 
10. காயும் தவறிலேன் யான், 

மான்நோக்கி ! நீஅழ நீத்தவன் ஆனாது 
நாண் இலனாயின் நலிதந்து அவன்வயின் 
ஊடுதல் என்னோ இனி ? 

.... இனி, யாதும் மீக்கூற்றம் யாம்இலம் என்னும் 
15. தகையது காண்டைப்பாய் ; நெஞ்சே ! பனிஆனாப் 

பாடில்கண் பாயல் கொள” 

பரத்தையர் உறவுகொண்டு மீண்ட தலைவஜேடு ஊடிய தலைவி, 

தோழி வாயிலாக ஊடல் தீர்வுழிக் கூறியது இது. 

7. ஒரூஉ - நீங்கிநில்) கொள்ளல் - தொடாதே; 

9. வெரூஉதும் - வெறுக்கிறோம் ;) காணும்கடை-காணும் 

பொழுது; 4. அன்னவச் மாட்டு மெய் பிரிந்து செய் 

sag இல்வழி என மாற்றுக, அன்னவர் - அப் 
பரத்தையர்; 8, வீடு- விடுதலை; 6. கெடுஇி-மறைந்து 
விடுகிறாய்; 7. கிலைப்பால் - உன் . நிலையின் இயல்புகளை? 

9. இன்று - இல்லையாகவும் ; உடற்றுதி - வருத்துகறாய்; 

19. நலிதந்து- வருத்து; 74, யாதும் - சிறிதும்; மீக் 

கூற்றம் - தம்மை மேம்படுத்திக் கூறும் புகழ் உரை? 

யாம் இலம் - நமக்கு இல்லை : 46. காண்டைப்பாய் - காண்: 

, பாயாக) பனிஆனா - கண்ணீர் வற்றாத; 16- பாடுஇல் ~ 

உறக்கம் இல்லாத.
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டதற்றம் யாம் 

கானும், தன் கணவனும் பிரிவறியாப் ,பேரின்ப 
வாழ்வினராகல் வேண்டும் என விரும்பும் இன்ப 
வேட்கை உடையாள் ஒருத்தி, அ௮க்கணவன் பழியில 
னா,தலும் வேண்டும் என்ற உயர்ந்த உள்ளமும்கொண் 
டிருக்காள். தவறு செய்த ஒருவர், தாம் செய்த: 
தவற்றி மறைக்கப் பொய்ச்சூள் உரைப்பராயின்? 
அவரைக் தெய்வம் ஒறுக்கும் என எண்ணி அஞ்சுவள்* 
ஆனால், அவள்பால் பேரன்புகொண்ட அவள் கண 
வனோ, குற்றம்டிரியவும், குற்றத்தை அறியின் மனைவி 
செற்றம் கொள்வள் என அஞ்சுவதால், அதை அவள் 
அ௮றியாவாறு மறைக்கப் பொய்ச்சூள் உரைக்கவும் 
அஞ்சாது வாழ்ந் சான், மனைவி) இளமையும்; அழகும்; 
அன்பும் உடையளாகவும், ஒருகால், ஊரில் உள்ள 
பரதீைத யொருக்தி பால், ௮வன் காதல் கொண்டான் 7 
ஒருகாள், மீனைவி அறியாவாறு சென்று, தன் மனம் 
விரும்பிய Siar oa மனைபுகுந்து மஇஒழ்ந் தான்.
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அப்பர தைபால்கொண்ட வேட்கை காக, 
மனைவியின் அன்பைப், பிழை காணப்பொரறாு அவள் 
உள்ள உறுதியை WDD HD I aie, அவ்வேட்கை 

தீர்க்தவுடனே, ௮வ்அன்பும் உறுஇயும், அவன் உளிள.த் 
தைக் துயர் செய்யவே, அஞ்சிக் தன் மனை புகுந்தான். 

அஞ்சி அஞ்சி மனைபுகும் ௮வனை மனைவி கண்டாள்.. 
கொல்வில் வரும்போது, அவன் கோளில் மலரி தழ்கள் 

சில உ.இர்ந்து உடப்பதைக் கண்டாள். அவை, அவன் 

புணர்ம்த பரத்தையின் மணம் நாறும் மயிர் முடியில் 
சூட்டிய மாலையினின்றும், அவளும், அவனும் ஒன்கள் 

கால் காம்பற்று உதுரந்தவையே என்பதை உணர்ந்து: 

உள்ளம் வருந்தினாள். அக்கிலையில்ழஏ அவன் அவளை 

அணுகினான். அண்மையில் வந்து Bourke அவள்: 
உற்று நோக்கினாள். அவன் மேனியில் பு.இய வடுக்கள் 
பல விளங்குவைகள் கண்டு வருந்இனாள். அருகில் வந்து 
தன்னைக் கொட்ட அவன் கைகா விரைந்து அகத் 
Heer ;. *-பூங்கொடி போன்,ற ஷெல்லிய இயல்பு வாய்ந்த. 
பரகிதையரின், மயிர் முடியில் சூட்டிய மலர்களின் 

இதழ்கள், உன தோளில் உ.இர்ந்து'இடக்க, அ௮க்காட்௪ 

யோடு ஈங்குவந்து என்னைத் தொடும் நீயார்2? உனக்கும். 
எனககும் என்ன உறவு என்னைக் தொடாதே; 
அகன்றுபோ ; கணவனைப் பிரிந்து கலங்கி நிற்கும் 

எளியராகய மகளிர், தம் மனைவியர் வருந்தக் கண்டும் 

மனம கலங்காது. பிரியவல்ல பெரியோராகிய ஆடவர்க்கு. 

அடிமையாவரோ7?7 ஆகார்! இதை அறிந்து அ௮கல்க '” 

என்று வெறுத்துக் கூறினாள். 

மனைவியின் கொடிய கோபத்தைக் கண்ட அவன், 
YOGES தன் சொல்லாற்றலால் கணிக்கத் துணிந்து. 

அவள் கேட்குமாறு, “ஆத்திரத்தில் அறிவு மழுங்கப்' 
போகும் என்று கூறுவர்; இவ்வாறு அறிவு இழந்து
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கடுமையாக இருப்பவரைக் காரணம் காட்டிகீ தெளி 

விப்பது இங்கு யாரால் ஆகும்?” என்று கூறினான். 

கான் செய்த தவற்றினுக்குச் சமாதானம் கூற 

வருகிறான் என்பதை அறிந்து கொண்ட அவள், 
அவனைப் பார்தது. ஏடா! நீ எங்கோ போக விரும்பு 

Derg; gongs ADS SI, இங்கே கின்று, உண்மை 
who பொய்யுரைகக£ எனபால் உரையாக) அதை, நீ 

கூறும் பொய்யை உண்மையெனக்கொண்டு ஏமாறுபுவா 

டதத சென்று. கூறு” : என்று கூறிச் சனந்தாள். 

௮வள் கடிந்து கூறுவன கேட்ட அவண், 4 அழகிய 
அணிகளை ஆராய்ந் தணிந்து நிற்பவளே! , உன்னை: 
அடைந்து, உன் அருளைப் பெற்றாலல்லது உயிர்வாழ 

.மாட்டாப் பேரன்பு கொண்ட என்பால் தவறு என்ன 
கண்டாய் 2? அ௮கை நான் அறியக் கூறு” எனப் பணிந்து 

“வேண்டினான். 

தவறும் செய்துவிட்டு, ஏதும் தவறு செய்யாதவன் 

(போல் பேசும் ௮வன் செ.பல் அவளுக்கு ஆறாச்சின தைத 

HANES; அளிக்கவே, அவன் நேர்நின்று, 4 எடா?7 

நீர் நிலைகளில், நண்டுகள் ஊர்ந்தமையால் உண்டான 

கால்வடுக்களைப்போல், உன் காதற் பரத்தையர் தம் 

பல்லாலும் நகத்தாலும், உன் மேனியில் பண்ணிய இவ் 

_ வடுக்களும், அவரோடு புணர்ந்த புணர்ச9 மிகுதியால், 

கன் நிறம் இழக்து, இசுழ் உதிர்ந்து பாழான இச் 
கண்ணியும், உன்னோடு ஊடிய பரத்தையர், சனம் 
மிகுந்து, கம் மாலககா அறுத்து அடி.க்.க அடிபட்டுச் 

அிவக்து உன் மார்பும், நீ செய்த தவறுகளைக் காட்டப் 

போ தாவோ? ' எனக் கூறிக் கடிக்காள். 

ன் செய்க தவற்றினைத் தன் மெய்வேறு பாட் 
னைக் காட்டி அவள் உறுதி செய்யவே, இனி, ௮ஷ)த 
மறுதக்கற்குக் காரணம் காட்ட மூற்படல் மடமையாம்
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எனக்கருதிய இளைஞன், “4 ஏடி./ நீ கூறிய வேறுபாடு: 
என்கண் இருத்தல் உண்மை; ஆனால் அவ்வேற்று 
மைக்கு நீகாட்டும் காரணம் பொருக்தாது; Qa arp 
Hows éeVaraxrG, cron ors HM mib உடையவனாக் 

கொள்ளாதே; என்பால் குற்றம் இல்லை; நான் பிழை 

யேதும் புரிந்தலேன் என்பசை ஆணையிட்டு மெய்ம் 

பிக்கவும் நான அஞ்சேன்'' எனக் கூறிக, தனக்குக் 
துணையாகப் பொய்ச்சூல் நாடினான். ் 

* கணவன் பரத்தையர் உறவுகொண்டது உண்மை; 

அவன் அப்யரதையர் மனையினின்றும் தேர்ஏறிவரும் 

விரைவில், அவள் மாலையைச் கான் அணிந்து வந்து 

ளான்) அதகனால் -தனக்குவரும் இழிவையும் கருத்தில் 
கொண்டிலன் ;) இவன் நிலை இவவாருகவும், இவன் தகவற்: 

வினைக் கண்டு நான் கடியின், இவன்சூள் உரைக்கக் 

துணிகிருன் ; ஆனால் இவன் உரைக்கப் புகுவது பொய்ச் 
சூள் என்பைத கான் அறிவேன் ;) பொய்ச்சூள் உரைப்: 

பாரை த் தெய்வம் ஒறுக்கும்; கான் இனக்க, இவன் 

பொய்ச்சூள் உரைக்கின், இவன் தெய்வத்தால் கேடுறு: 
வண்) இவன் கெட்டால் நான்மட்டும் -வாழ்வனோ 2 

வாழேன்) ஆகவே, என் வாழாமைக்கு என் சனமே: 

காரணம் ஆம்போலும் '” என்று இவ்வாறு சென்றது: 

அவள் சிக்கனை 2 அதனுல், அவனைச் சினப்பதை மறக் 

தாள்) மறந்தவள், அவனை நோக்க, “ஏடா?! நீகூறும் 
மிபாய்சசூளால் கேடுவருமாயின், அக்கேடுயாரை வருகி 

தும் 2” எனக் கேட்டு ஊடலைக் கைவிட்டாள். 

“926; கொடிஇயல் நல்லார் குரல்நாற்றத்து உற்ற 
முடி உதிர் பூந்தாது மொய்ம்பின வாகத், , 
தொடிய, எமக்கு நீயாரை ? பெரியார்க்கு 

அடியரோ, ஆற்றாதவர் ?
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5. கடியரீதமக்கு, யார்சொல்லத் தக்கார் மற்று ? 
வினைக்கெட்டு, வாயல்லா வெண்மை உரையாது கூறுநின், 

மாயம் மருள்வார் அகத்து. 

ஆயிழாய்! நின்கண் பெறினல்லால்,. இன்னுயிர் வாழ்கல்லா 
என்கண் என்னோ தவறு? 

10. இஃ.துஒத்தன் புள்ளிக்களவன் புனல்சேர்பு ஒதுக்கம்போல் 
வள்உகிர் போழ்ந்தனவும், வாள்எயிறு உற்றனவும், 
ஒள்இதழ் சோர்ந்த நின்கண்ணியும், நல்லார் 
சிரறுபு சீறச் சிவந்த நின்மார்பும் 
தவறாதல் சாலாவோ ? கூறு. 

15. அதுதக்கது, வேற்றுமை என்கண்ணோ ஓராதி ; தீதின்மை 
தேற்றங் கண்டீயாய் ; தெளிக்கு. 

இனித் தேற்றேம் யாம் ; 
தேர்மயங்கி வந்த தெரிகோதை அக்ஈல்லார் 
தார்மயங்கி வந்ததவறு அஞ்சிப்,.போர் மயங்கி 

20. நீஉறும் பொய்ச்சூள் அணங்காகின், மற்றுஇனி 
யார்மேல் விளியுமோ ? கூறு. 

் பரத்தையிற் பிரீந்துவந்த தலைவன், தன் பிழையை மறைக்கப் 

'பொய்ச்சூள் உரைக்கத் துணிந்தமை கண்டு, தலைவி, ப ண்ப்டண் 
வரும். கேடஞ்சி ஊடலைக் each Bi 

Ll. gene. - Bag; Gre - wid; 9. மொய்ம்பின - 
காளின் கண்உள்ள ; 4, கொடிய - தொட; பெரியார் - 
பிரியும்ஆற்றல் வாயக்தவர் ; 8. கடியர் - கொடியகோபம் 
உடையவர்); 6. வாயல்லா - உண்மை அல்லாத: 
வெண்மை - பொய்; ச மருள்வார்- உண்மை எனப் 
பிறழக் கருதுவார்; 8, நின்கண் - உன் அருள்; 9. என் 
கண் - என்னிடத்தில்) 70. புள்ளிக்கள வன் - புள்ளிகள் 
நிலைச் க நண்டு; சேர்பு ஒதுக்கம் - சேர்ந்து செய்த 
alse; 77, வள்உஇர் - உரிய நகம்) வர்ள் எயிறு - :
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(வெள்ளிய பற்கள், 18. நல்லார்-பர.த்ை தயர்; 19 சிரறுபு- 
கோபித்து; ற - அடிக்க); 14. சாலாவோ-போகாவோ, 

79, ஓராஇ.- ஆராய்ந்து பார்க்காத. 76, தேற்றவ் எண்டீ 

யரய் - தெளிவாயாக ;.ெளிக்கு-ெ தளிவிப்பேன். 18.0 தரி 

கோதை - ஆராய்ந்து தொடுத்த மாலை) 19. தவறஞ்சி 
நீ செய்தவற்றிற்கு அஞ்சு, போர் மயங்கி-ரான் தொடுத்த 

(போரால் நீ அறிவு மயங்கி; 27. விளியும் - அழியும்.
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அடிசேர்தல் உண்டு 

நராவிற்கு இருகோடு கோன்றினாற்போல், உயிரும் 

உள்ளமும் ஒன்றாய், உடல் இரண்டாய் ஒன்றிவாழும் ' 

இளங்காதலர் இருவர் ஓர் ஊரில் வாழ்க் இருக் தனர் / 

இடையீடு எதுவும் பெறாமல், அவர்கள் . வாழ்க்கை 

சிலகாலம் இனிது ஈடைபெற்று வந்தது. ஆண்டு சில 

கழிந்தன; இளைஞன் உள்ளத்தில், பர.தீைையராசை 

எவ்வாறோ குடிகொண்டுவிட்டது. ஊரில் அழகுமிக்க 

ஒரு பர,த்தைபால் அ௮ன்புகொண்டான் அவன் ) அவள் 

மனைபுகுந்து, சிலநாள் அங்கு வாழ்ந்து ம௫ழ்ந் தான் ) 

மனம் தெளிந்தான் ; மீண்டு தன் மனைக்கு வந்தான்) 

வந்து அவன் வருகையை எஇர்கோக்கி, அவன் 'ஒழுக்கக் 

் கேட்டை எண்ணிக் கண்ணீர்விட்டுக் கலங்கி நிற்கும் 

மனைவியின் அருகிற்சென்று, அவள் கூக்தலை மெல்லச் 

,கடவிக்கொடுத் தான. 

, ன்னை மறந்து, தன்போலும் ஒரு பெண்ணின்பால் 

ஆசைகொண்டு, அவள்பின் இரிந்து அவன் செயல்
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கண்டு வெறுப்புற்றுக்கடந் த ௮வள், ௮வன் இப்போது 

வந்து தன் கூந்தலைக் கடவிக்கொடுப்பதை எண்டு, 

இவன் யார்? என் கூட் தலைகத்தகொட இவனுக்கு என்ன 

உரிமை? எனனைப்பிரியாது, என்பால் பேரன்புகாட்டி 

வாழக் கடமைப்பட்டவன் இவன்; இவன் அக்கடமையில் 

தவறிவிட்டான் ) கடமையில் தவறிய இவன்; அதை 

மறந்து கடமையுணர்ச்சியுடையான்போல் வந்து அன்பு 

காட்டுகிறான் ) இவன்செயல், தன் ஆட்சிக்கீழ்வாழும் 

மக்களை, அவர்க்கு வேண்டுவன அுளித்துக்காக்க 

வேண்டிய கடமையில் தவறிய ஒருவன், கன்னை அக்குடி 

மக்கட்குக் கோன் எனக் கூறிக்கொள்வதுபோலும் 

கொடுமையுடைத்து '' என்று கூறி, பின்னர் அவனை 

கேர்முகமாக கோச்சி, “ஏடா? நீ என் வீட்டிற்கு. 
வாராதே; வந்த வழியைப் பார்த்து ரீ வந்த இடத்திற்கே 

சென்று சேர்வாயாக ”' என்று கூறி வழிமறித்காள்.. 

இளைஞன், மனைவி வழிமறித்து கிற்பதைக்கணாடு 

சிறிதும் மனம் கலங்காதே அவளைப்பார்த் துப் 

1" பெண்ணே / நீயும் கானும் ஒருயிரும் ஈருடலுமாய் 
இயைந்து வாழக்கடமைப் பட்டவராவோம் ; ௮கி. தகைய 

காம், ஒருவரோடொருவர் ஊடிகிற்பது முறையே? 

பெண்ணே! எட்டுக்கால்களும், இரண்டு தலைகளும் 

கொண்ட சிம்புள் எனும் பறவையொன்று இருப்பதாகச் 

சிலர் கூறுவதை நீயும் அறிவாய்; அப்பறவையின் 

ஒரு, கலை மற்றொரு ,தலையோடு போரிடுவதுண்டோ?. 
என்னோடு ஊடிப்புலந்து நிற்கும் உன்செயல், அப்பற 

வையின் தலைகள் ஒன்றோடொன்று போரிடுவதுபோலப் 

பொருத்தமற்றதாம) என்னை வெறுத்து ஒதுக்காதே; 
8 வெறுத்துவிட்டால் நான் உயிர்வாழ்வது எவ்வாறு 2 

நீயே ஆராய்ந்து கூறு'' என அன்புகோன்றக் கூறி 

அவள்முகம் கோக்க சின் றான. 
10
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அதுகேட்ட அவள், '*ஏடா / காட்டில். கோயில் 

கொண்டிருக்கும் வெற்றிக்கடவுளாம். கொற்றவை, 

எல்லாம் அறிந்தவள்) அவவாளாகவும், அவள் ஏதும் : 

அறியாதாள் என எண்ணி, அவா அடுக்துவாழும் Aa 

பேய்கள், அவளுக்கு நிகழஇருக்கும் சில நிகழ்ச்சிகளை. 

எடுத்துக்கூறக் துணிர்தககாக ஒரு கதை உண்டு 

ஏடா! உன்செயலும் ௮அதுபோன்னறுளது ) வஞ்சம் கலந்த. 

உன் பொய்யுரைகளை என்பால் உரைத்து என்னை. 

ஏமாற்ற எண்ணாத; உன்கொடுமைகளை நான் ஈன்கு 
அறிவேன் ?' என்று கூறி அவனை மடக்கினாள், 

மனைவியின் மனத்தை மாற்றி மகிழ்விப்பது இய 

லாது என்பதை அறிந்துகொண்டான் இளைஞன் 7 

ஆயினும், கன்பால் தவறில்லை எனக் wm Mum Sows, 

௮வள் மனத்தை மாற்ற முயற்சிப்படதயோ அவன் 

கைவிட்டிலன்; அகனால் அவா அணுகியிருந்து 

“பெண்ணே! அரசன் ஒருவன், கன் ஆட்சிக்கீழ் 

வாழ்வான் ஒருவனைச் சனெந்து சோரழிக்கிறான் என்றால் 

அக்குடிமகன் குற்றம் உடையவன் என்பது பொரு 

சன்று]; குடிமகன்மீது குற்றம் இல்லாதபோதும், 

கோமகன் அவனைக் கோபிப்பன் / அதுவே கம் கிலையும்/ 

ரீ என்னைச் சினகஇன்றாய்/ அகுனால் என்பால் தவறு 

உளது என்பது கருத்தன்று) என்பால் தவறு இல்லை 
யாகவும் நீ சனக்கின்றாய்) இனியவளே! நான் தவறு 

டையேனல்லேன் ”” எனக் கூறி ௮வள் கோபத்தைத் 
தணிக்க முயன்றான். 4 

். கணவன் நிலையைக் சண்டாள். மணைவி; எவ்வகை 

Morag gac slog தெளிவிக்து அடையத் 

துணியும் அவன் உறுஇப்பாட்டை உணர்ந்தாள் ; 
அதனால் அவனை. ஏற்றுக்கொள்ள இசைக்காள் ;) இசைக் 

குவள் தன் கெஞ்சைநோக்கி, 4 கெஞ்சே ! இவன் நம்மை
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அறவே மறந்தவன் ; பரத்தையர்பின் இரிந்து பழியொடு 

பட்ட வாழ்வு வாழ காணாதவன் என்பதெல்லாம் 

உண்மை) ஆனால், அக்குற்றம் கண்டு, அவன் கூறும் 

பொய்யை ஏற்றுக்கொள்ளாது வெறுத்தால், இவன் 
பொய்கூறுவதை விடுத்து, 
விட்டேன் ; 

நான் பிழை செய்து 
என்பிழை பொறுத்து ஏற்றுக்கொள்வா 

என வேண்டி. கம் காலில் விழ்ந்து பணியவும் 

துணிவன்) அது நம் நிலைக்கு ஏலாது; ஆகவே 

கெஞ்சே! இவனோடு, நாம் இப்போது மேற்கொண்ட 

ஊடற்போரில் தோற்று, இவனை ஏற்றுக்கொள்ளும் 

வழிகளைக் காண்பாயாக '' எனக்கூறி ஊடல் தீர்ந்து 
உவந்தான். 

MTS 

‘wart இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான்? இதுவும் ஓர் 
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறுடைத்து, எம்மனை 

வாரல் நீ ; வந்தாங்கே மாறு. 

என்இவை ? ஒருயிர்ப்புள்ளின் இருதலையுள் ஒன்று 
5. போரெதிர்ந்தற்றாப் புலவல் நீ ; கூறினென் 

ஆருயிர் நிற்குமாறு யாது ? 

ஏஎ, தெளிந்தேம் யாம், காயாதி ; எல்லாம்வல் எல்லா ! 
'பெருங்காட்டுக் கொற்றிக்குப் பேய்கொடித்தாங்கு, 
வருந்தல் நின்வஞ்சம் உரைத்து. 

10. மருந்தின்று ; மன்னவன் சீறில் தவறுண்டோ ? நீ நயந்த 
“இன்னகை ! தீதோ இலேன். | 

மாணமறந்து உள்ளா, நாணிலிக்கு இப்போர் 
புறம்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே ! உறழ்ந்து இவனைப் 
பொய்ப்ப விடேஎம் என கெருங்கின், தப்பினேன் 

15. என்று அடி சேர்தலும் உண்டு, '' 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவஜேடு, தலைவி ஊடல் தீர்ந்து 
கூறியது.” -
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9. படிறு- கொடுமை) 4. வாரல் - வாராதே; வக் 

தாங்கேமாறு- வந்ததுபோல் மீண்டுசெல்) 5, Curt 

எ.இர்ந்தற்றா- போர் புரிந்ததுபோல ; புலவல்- வெறுக் 

காக) கூறின்என் -புலந்துகூற௮ுவகால் யாதுபயன். 

7. காயாஇ- வருச்சாதே; எல்லாம்வல் - வஞ்சனை பலவும் 
வல்ல; 8. கொற்றி-கொற்றவை/) நொடிககல் - வரு. 

வது உரைத்தல். 14. இன்நகை - இனியககையினை 

உடையாய்) 12. மாணமறந்து- அடியோடு மறந்து? 

உள்ளா - கினைத்துப்பாராத, 14. புறம்சாய்க்து-கோற்று) 

காண்டைப்பாய் - காண்பாய்) 4. நெருக்கின் - விடாது 

கோபித் தால்.
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நிறையாற்று நெஞ்சு 
... இளைஞன் ஒருவன் பரதிதையொருத்திபால் ஆசை 

கொண்டான். ஒரு சிலநாட்கள், அவன் அப்பரச்ை 

மனைக்குச்சென்று மஇழ்ந்து வரவும் தலைப்பட்டான். 

அவன் களவுக்காதலை அவன் மனைவி அறியாள். அதில் 

அவன் பெரிதும் விழிப்பாயிருந்தான். ஆனால், அது 

தவறிவிட்டது. அவன் பரதிதையுறவை அவள் அறிந்து 

கொண்டாள். 

ஒருநாள் இரவு ஈல்ல மழைபெய்துகொண்டிருக் க.து. 

நள்ளிருட்பொழுது, நடு யாமம், இளைஞன், மனைவியோடு 

FOr oF tg. உறங்கக்கொண்டிருக் தான். இிடுமெனது 

. தெருக்கதவை க் தட்டும் ஒலிகேட்டு இருவரும் விழித்துக் 

“கொண்டனர்; கதவைத்திறக்க, இலாஞன் விரைந்து 

சென்றான்) கதவைப்புடைக்தகால் எழுந்த ஒலியைக். 

இதாடர்ந்து, காற்சிலம்பு ஒலிக்கும் ஒலியும் கேட்கவே 

அவன் மனைவி, அவனைப்பின் கொடர்த்து ௫மல்லச் 
சென்று, இறந்து கசவுவழியே தெருவை கோக்கினாள்.
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ஆங்கு ௮அவள்கண்ட காட்சி, அவகரப்பெரிதும் கலக்கி 

விட்டது. ஒருபெண் கோளில் தொடியும், கூந்தலில். 
மலரும், காதில் மகரக்குழையும், வேறுபிற அணிகளும் : 

அணிந்து ஆங்கு. கிற்பதைக்கண்டாள். அணிவகை. 

களாலும், , கூந்தல் மலர்க்குவியலாலும் உண்டான 

பாரத்தைக் தாங்கமாட்டாது. ஓடிந்துவிடுமோ என 

அஞ்சுமாறு சிறுத்திருங்கது ௮வள் இடை. அவள் 

காலில் சிலம்பு ஒலிக்கது. அவள் கண்கள் வந்திருக் 

தின. அ.கனால்,அவள் யார்மீ கோ சினங்கொண்டுள்ளாள் 

என்பதை அறிந்தாள். இளைஞன் காதலிக்கும் பரத்தை. 

அவளே. இனைஞன், அன்று கன்மனைக்கு .-வாராமை. 

யால் வருந்தி மழையையும், மையிருக£யும் பொருட் 

“படுச்ீகாது அவனைத்தேடிவந்தாள். தன். காதல் 

கோயை அடக், ஊரார் கூறும் அலர் உரைக்கு, 

அஞ்சித் தன்உருவை மறைத்துக், காதலனைக்காணம் 
போகிறோம் என்ற மஒழ்ச்சி,க௫்.த செருக்கோடு வந்திருந் 
காள். ஆங்கு அவசைக்கண்ட இகாஞன் மனைவி, அங்கு. 

என்ன கிகழ்கிறது என்பதை, அவ்விருவர் கண்ணிலும் 

படாவாறு கரந்துகின்று காணத்தகொடங்கினாள். 

கதவைப் புடைத்தும், காற்சிலம்பை இயக்கியும் 

ஒலியெழுப்பி நின்ற பரதைக, அவ்வொலிகேட்டு எழுந்து 

வந்து, கதவைத்திறந்து வாயிற்கண் நிற்கும் இளைஞனைக் 

கண்டதும் கடுங்கோபம் கொண்டாள்; அவன் மார்பில் 

கிடந்து மணம்காறும் மலர்மாலையைப் பற்றி tS gir 
பிய்த்து எறிந்தாள். Gear ear, அவள் சினம்கண்டு 

அஞ்சினான் ) அவள் காலில் வீழ்ந்து பணிந்தான். 
* இமை ஏதும் செய்கிலேன் ) உன்னை கான் மறப்பதும் 
செய்யேன்) இது உண்மை; இன்னு வாராமைக்கு, இம்: 
மழையே காரணமாம்) என்னை ஏற்றுக்கொள் '? என்று. 

கூறி இறைஞ்சினான்.
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அக்காட்சியைக் சண்டாள் இகஞன் மனைவி. 

அதற்குமேல் : காண அவள் . விரும்பவில்லை. காண 
நாணிற்று அவள் கற்பு. விம்மலை அடக்கி விரைந்து 

சென்று படுக்கையில் வீழ்ந்தாள். காழிகை சில கழித்து 

Grea ogi கிகழாததுபோல்வக்து, மனைவியின் 
-. அருகில் படுத்து உறங்கிவிட்டான். 

பொழுது புலர்ந்தது, மனைவிமுகத்தில் மகழ்ச்சி 
Id; a sory வனப்பிழந்து இடந்தது. கண்கள் 
சிவந்தும், ரீர் நிறைந்தும் தோன்றின; அவள் நிலை, 

Ber eins பெரிதும் துன்புறுத்திற்று. அவள் 
- அருகிற்சென்றான். அவள் மேனியை மெல்லத்தடவிக் 

கொடுத்தான். : அவள்மனம் மூழுமாறு, ' அவளைப் 
: பாராட்டினான்; “பெண்ணே! உன்பால், இன்று காணலாம் 

இம்மாற்றத்திற்குக் காரணம் என்ன?'' . என அன்பேர்டு 

கேட்டான். அவன் கேள்வி, அவள் சனத அதிகப் 

படுத்திற்று. *எடா! இதுகாறும், உன்னை ஒழுக்கநெறி 

நிற்கும் உ௱வோன் என எண்ணி ஏமாந்தேன். ரீ வஞ்சகன் 

என்பதை இன்று அறிந்தேன், உன் களவுக்காதல். 
எனக்குததெரிந்துவிட்டது. உன் நகை: பொய்கை 

என்பதை அறிந்துகொண்டேன், இனி என்முன் 
பல்லைக்காட்டாத. நீ கூறுவது எதையும் கான் 

கேளேன்) இனி நான் விரும்பாதனவற்றை வலியவந்து 
கூறாத. என்னைத்கொடுவதும் செய்யாதே. தழுவி 

மகிழ உனக்குப் பெண்டிர் பலர் உளர் ; ஆண்டுச்சென்று 

அவர்களை த தழுவு '' எனக்கூறி அவனை விரட்டினாள். 

தான் பரத்தையர்: தொடர்புகொண்டதையேர், 

௮ப்பரத்தை வந்து சென்றைைையோ மனைவி அறியர்ள் 

cor நம்பியிருப்பவனா தலின், அவள் சினத்திற்காம் 

காரணத்தை: அறியாது கலங்கினான்... :அ.தனால்' 

'சினக்கும் : அவள்முன் சென்று, ஷுபெண்ணே! நீ
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இவ்வாறு சனந்துவெறுக்க, என்பால் நீ சண்ட தவறு 

யாது?” என்று கேட்டான். 

ஈ என்பால் நீ கண்ட தவறுயாது?'' என்று கேட்ட 

கண்வனை விழித்துகோக்கயெவாறே, “ஏடா? நேற்று 

இரவு, மழையையும் கருதாது, மங்கை ஒருத்தி, தன்னைக் 

கண்ட்வர் மனம்மகழும்வண்ணம் அணிசெய்் துகொண்டு 

- வந்து, ஈம். சுதுவைக் தட்டிய அச்செயல், உன் தவற் 

நினைக் காட்டப்போ தாவோ 72 அவள் கட்டிய ஓலிகேட்ட 

கீ, விரைந்கோடிச்சென்று கதவைத்திறக்கது உன் 

,தவற்றினைக்காட்டப்போகாவோ? வந்தவள் சினம் 

மிகக்கொண்டு உன் மாலையைப்பற்றி ஈர்.த்துப் பாழ்செய்.த 
அக்.கச்செயல் உன் தவற்றினைக் காட்டப்போ காவோ 7 

சினம்கொண்டு கிற்பாளின் 'காலில் வீழ்ந்து பணிந்து, 

* பிழை பொருத்தருள்க? என வேண்டிக்கொண்ட உன் 

செயல், உன் தவற்றினைக் காட்டப்போதாவோ? ஏடா7 

இப்போது சொல், நான் உன்னைச் சினப்பது பொருந் 

தாகோ'' என்று, அன்று இரவு, கன்கண்ணால் கண்ட 

கிகழ்ச்சிககான நிரலே எடுத் துக்கூறி அவனைக் 
கண்டித்தாள். 

மனைவி, தன் களவு வாழ்க்கையைக் கண்டுகொண் 

டாள் என்பதை அறிந்து இகாஞன் நடுங்கினான். 

ஆனால், அக்நடுக்கக்தை அவளறியாவாற மறைகுதுக் : 

(கொண்டு, “பெண்ணே / நன்கு .சிந்இத்துப்பார் தீ.கால், 

கான் தவறற்றவன் என்பது தெளிவாம். நீ கூறிய” 

இரவு நிகழ்ச்சிகள், இரவில் நீ கண்ட ஒரு கனவு நிகழ்ச்சி 

போலும்” என்று கூறி, அவளை மறுவலும் ஏமாற்ற 

சாண்ணினான். 

ஆனால், Oo அன்று பயனற்றுப்போயிற்று. 

"பண்டெல்லாம், அவள், அவன் ஓழுக்கக்கேட்டை 

௮அ.றியானமையாஸ் ௮வன் ஆணையிட்டுக் கூ.றுவனவற்றை
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கம்பி, அவனை ஏற்றுக்கொள்வாள். ஆனால் இன்று 
அவன் வஞ்சத்ைத நேர்கின்று கண்டுவிட்டமையால், 
அவன் கூறுவனவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளாது, “ஏடா? 
கருத்துத் இரண்டமேகம், பெருமழை பெய்யும் இரவின் 

நடுயாமத் தில், காதலன் வரக்குறிக் க இடத்திற்கு வந்து 

நின்ற கா.தலி' ஒருத். இயை 8 கண்ட நினைவின் விளை வால் 
வந்து கனவாகும், டூ கூறும் அங்கிகழ்சசி * எனக்கூறி, 

உன் ஒழுக்கக்கேட்டை ஓப்புக்கொள்ளாது கிற்கினருய், 

உன்நிலையை உள்ளவாறு உணர்ந் துகொண்டேனா தலின், 
ரீ இன்று உரைக்கும் ஆணை, பண்டைய ஆணைகள் 

(போல், என் அறிவை மயக்கி உனக்குப் பயனளிக்காது ; 
ஆகவே, ஏஎற்காகன கூறி ஈண்டு கிற்காகே.. நீ விரும்பிப் 

புகும் வீடுகள் பல உள; ஆண்டுச்செல் '' எனக்கூறி, 

அவன் கூற்றை மறுத்தாள். ் 

இளஞன், மனைவியைப் பொய்கூறி ஏமாற்றுதல் 

இயலாது என்பதைக் கண்டு கொண்டான். அதனால். 

அவள் அழகைப் பாராட்டி, அ௮வ்வழகு நுகரப்பெறாது 
பாழாவதை எடுத்துக் காட்டி, பணிவும்,. : அன்பும் 

பொருந்திய சொற்களால், “பெண்ணே! என்னை ஆம் 

"கொண்டு, உன் அழகை காண் பருக எனக்கு அருள் 

புரிவாயாக; அடைக நுகர். துடிக்கிறது என் கெஞ்சம் ” 

எனக் கூறி, அவள் முகம் கோக்கி நின்றான். 

பணிந்த அவன் . கில் கண்ட அவள் நெஞனுசம், 

அவன்பால் பரிவுகொண்டது. அவனை வெறுத்து 
வாழ்தல், அவள் பெண்மையின் மென்மைக்கு இயலாது 

போயிற்று. ௮கனால், எடா!/ உறுஇப்பாடற்ற உள்ளம் 

ஏன் உள்ளம்; அவ்வுள்ள தைத உதறுதுணையாகக் 

'கொண்ட என்னால், ரீ செய்யும் இழிசெயல்களால் ஆகும் 

துன்பச் சுமையைத் தாங்கக்கொள்ள இயலாது. 

ஆகவே, அகன்று செல்' எனக் கூறி, உன்னை விரட்ட
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முடியுமோ? முடியாது?) ஆகவே உன்னை ஏற்றுக்கொண் 

டேன். உன் குறைகளைக் கூறிப் பணிந்து நிற்க வேண்டு 

வது இனிக் தேவையில்லை '* என்று கூறி ஊடல்ீர்க்து, 

அவனைக் கூடி. மூழ்க தாள். 

“+ தண்டேன் நின்மாயம் களவாதல் ; பொய்ந்ஈகர், 
மண்டாத சொல்லித் தொடாஅல்:; தொடீஇய, நின் 
பெண்டிர் உளர்மன்னோ ஈங்கு. 
ஒண்தொடி. ! நீகண்டது எவனோ தவறு ? 

5, கண்டது நோயும், வடுவும் கரந்து, மகிழ்செருக்கிப், 
பாடுபெயல் நின்ற பானாள்-இரவில், 
தொடிபொலி தோளும், முலையும், கதுப்பும், 
வடிவார் குழையும், இழையும் பொறையா 
ஒடி.வது போலும் நுசுப்போடு அடிதளரா 

10, வாராக் கவவின் ஒருத்தி வந்து, அல்கல் தன் 
. சீரார் ஜஞெகிழம் சிலம்பச், சிவந்துநின் 
போரார் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ ? 
ஆயிழை யார்க்கும் ஒலிகேளா, அவ்வெதிர் 
தாழாது எழுந்து நீ சென்றது அமையுமோ ? 

19. மாறாள் சினைஇ, அவள் ஆங்கே நின்மார்பின் 
நாறிணர்ப் பைந்தார் பரிந்தது அமையுமோ ? 
தேறிநீ, தீயேன்அலேன், என்று மற்றுஅவள் 

சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ ? 
கூறு ; இனிக் காயேமோ யாம் ? 

20, தேறின், பிறவும் தவறிலேன் யான், 
அல்கல், கனவுகொல் நீகண்டது ? 

* கணைபெயல், தண்துளி வீசும்பொழுதில் குறிவந்தாள் 
கண்டகனவு ' எனக், காணாது, மாறுற்றுப் 
பண்டைய அல்ல நின்பொய்ச்சூள் நினக்கு, எல்லா ! . 

25. நின்றாய் ; நின்புக்கில் பல... 

ழென்தோளாய் ? நல்குநின் ஈல்எழில் ; உண்டு. 
ஏடா ! குறையுற்று நீஎம் உரையல் ; நின்தீமை



நிறையாற்றா நெஞ்சு : 155 

பொறை ஆற்றேம் என்றல் பெறுதுமோ? யாழ 
நிறையாற்றா நெஞ்சுடையேம்.'' . 

தலைவன் பரத்தையர்ஒழுக்கம் கண்டு ஊடிய தலைவி, அவன்' 
ஆற்றாமை கண்டு ஊடல் தீர்ந்தது. 

மீ. மாயம் - ஈண்டு பரத்தையர் ஒழுக்கம்) 8. மண் 

டாது - விரும்பாதன ) கொடி இய- தொட) 8. வடு-உர௫7 

கரந்து - மறைத்து, 6. பாடுபெயல் - பெரு மழை 

பானாள் இரவு - இரவின் நடுயாமம்) 7. பொலி - அழகு: 

செய்யும்; 9. நுசுப்பு- இடை; 10. அல்கல் - இரவு 7 

7.1. ஜெூழம் - சிலம்பு) சிலம்ப - ஒலிக்க) சிவந்து - 

கோபித்து; 79. போரார் - பொருந்திய) 78. மாறாள்-தன் 
நிலையில் மாறுபடாது) 16, தார் - மாலை; பரிந்சது - 

அறுத்தது) 77, தேறி - தெளிவாய்) 18. €றடி - சிறிய: 

அடி; கோயா-கொட்டு; பணிந்து ) இறுத்தது- தங்கியது) 
95. கணைபெயல் - பெருமழை) கி. காணாது - உன்பிழை: 

யைப் பாராது; காணாது மாறுற்று நின்றாய்) சூள் 

-.. நினக்குப் பண்டைய அல்ல எனமாற்றுக. 94. பண்டைய 

அ௮ல்ல் - பண்டைய சூள்போல பயன் தாரா ) 49, புக்கில் - 

நுழையும் வீடு, 86, உண்டு - ுகர்வேன் ; 898. யாழ - 

அசை,
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இளகிய கெஞ்சுடையாள் அவள்; கணவன் கிறிது 

௮. திகமாக அன்பு காட்டினால், அவன் செய் த தவறுகளை 

மறந்து. மன்னிக்கும் மாண்பு மிக்க மனம் உடையாள். 
அவள் அத்ககையாள் என்பதை அறிக் தமையால், 

அவள் கணவன், பரத்தையர் உறவுபேசலும் தவறு 

களைக துணிந்து செய்துவக் தான். 

. ஒருகசாள், அவன் பரத்தையர்சேரிசென்று அங்குப் 

, பலரோடு தொடர்புகொண்டு மகழ்க்இருந்துவிட்டுத், 

SUNG புகுந்தான். வந்த கணவன் தோற்றத்தைக் 
கண்டாள் ௮வன் மனைவி. அல்லி, முல்லை, அனிச்சம், 

நீலம் மூ,கலாம் மலர்களை நறும்பூவோடு கலந்து கட்டிய 

கண்ணியும், கழுத்து மாலையும், அப்பரத்ைதையரொடு 

வபுணர்க் தமையாலும், HUIUT EO Gur அவனோடு டிலந்து, 
பற்றி அலைச்கழிசதமையாலும், வண்ணம் இழந்து 

வாடி ததோண்றின. அத்தோற்றம், அவன் ur FO Sut 

மானையினின்றும் வருகிறான் என்பதை உணர்த்திற்று,
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அ. கனால் உள்ளம் வருந்திய அவள், அவன் அண்மையில். 

வந்குதும், * என் தலைவன் அழகு, கேற்றினும், இன்று 

கனி மிக நன்று'' எனக்கூறி எள்ளி. ஈகைச்து,. 
வெறுத்து வேறிடம் சென்றாள். ் 

வெறுத்துச் செல்லும் மனைவியைக் கண்டான் 7 

அணைபோல் சேர்ந் தார்க்கு மென்மையும்; இனிமையும் 

குரும் ௮வள் தோளழகைக் கண்டு உளளுக்குள்ளே- 
மகிழ்ந்தான்; பின்னர் அவளைத் தொடர்ந்து பின் 

சென்று, “பெண்ணே! புறத்தே செல்லும் என்க்குப்- 

பரத்ைவிடல்லது வேறு போக்கிடம் உண்டோ? என்ற 
ஜமம், உன் உள்ளத்தில் எவ்வாறோ இடம் பெற்று 

விட்டது; அதனால், கான் செய்யாத குற்றத்தைச் செய்கு 

தாகக் கூதி என்னைச் சனக்கன்றாய் , அது வேண்டாம்; 

நான் பிழையேதும் புரிக்திலேன் என ச தெய்வ, தின் முன் 

நின்று ஆணையிட்டு உரைக்கவும் நான அஞ்சேன்; நீ 

கூறும் தவறு என்பால் இல்லை; இதை நீ கின்கருக்.தால் 
உணர்தல் வேண்டும்'' என அ௮வள்உள்ளம் உருகும் 

வகையில், விளங்க எடுத்துரைத்தான். 

கணவன் கூறியன கேட்டாள்; அவன் ஓழுக்கம். 

கெட்டவன் என்பதை அவள் ஐயமற அறிந்திருந்தா 

ளாதலின், அன்று, *சூளூரைக்கவும் அ௮ஞ்சேன்' என: 

அவன் உரைக் தக ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தது அவள் 

உள்ளம்) அதனால், பலப்பல கூறிப் பின்தொடர்ந்து 

வரும் அவனை நோக்க, “ஏடா! எங்கிருக்து சென்ற, 

ஆங்குச் செய்த செயல்யாது என்பதை அறிவேன் ; 

உன் சூள், பொய்ச்சூள் என்பதையும் அறிவேன்; பரத்: 

'தையர்சேரியுள் ஒருத்தி உன்னைப்பெற்றுத் தழுவ, 

அக்காலை Youn G Sry. HPS Esco oolus அழும் 

பையும், 8 CFI GHG GCS oJ கோக்க அக்காலை, 

ரீ மறறொருத்இயின் மனை சென்று மகிழ்ந் இருந் தமையால்-
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.ஆண்டுக்காணாது கலங்கிய ஒரு பரகைத, உன்னப் 

பிறிதோரிடத் தில் கண்டு, உன்னோடு ஊடி.ப்புலக்தக்கால், 
அவள் கூரிய உ௫ர்பட்டு உன் மார்பில் உண்டான 

வடுவையும், அவள் பற்றிப் பாழாச்கப் பாழான 

உண் மாலையையும், அவள் கலைக்கக் கலைந்த மார்புச் 

சந்தன தழையும், மற்றும் சேரியில்வாழும் செவ்வரிபரந்த; 

“செருக்கொடு மைகீட்டிய மாண்பும் வாய்ந்த கண்ககா 

புடைய பரத்தையர் பலரும், உன்னைப் பலகாலும் 

புணர்ந்தமையால் பாழான உன் மேனியையும் கண்டேன்; 

இது, தகையான் நமக்கு இன்பம் தருதற்கு ஏற்றவனாகான் 

. என உணர்ந்தது என்உள்ளம்) ஆகவே; உன்னோடு 

ஊடுவைக் கைவிட்டேன்) ஆகவே, இனி என்னைக் 

கண்டு அஞ்சாது, நி விருமபும் இட,த்திற்குச்சென்று 
மகிழ்ந்து வாழ்வாயாக '' எனக் கூறி வெறுத்து 
அப்பால் செனராள். 

மணவி தான்செய்க தவறுகளை வரிசையாக எடுக் 

அுக்காட்டி இடி,கதுரைப்பதைக்கண்ட இளைஞன், 

எதையும் கூறுதற்கு இயலாது சிறி துநேரம் விழித் தான் 

பின்னர், * பிழை புரிந்திலேன் £' என்ற கன் பொய்யை 

நிலைகாட்டுவதேத வழியாம் . எனத்துணிந் தான் ;) ௮.கனால் 

மீண்டும் அவளை அணுக, “பெண்ணே / பிழையற்றவன் 

கான் எனப் பலகால் கூறவும், ௮) ஏற்றுக்கொள்ளாது 
மேலும் மேலும் என்னைச் சினம்து வெறுக்கின்றாய் / 
இனி, உன்னைப்பணிந்து உன் உள்ளம் ஏற்கும் சொற் 
களால், என் தவறின்மையைக் காட்டத்துணிக்தேன் ) 
அடை. இனிக்காண்பாயாக '' எனது தோற்றுவருய் 
அமைதிதுக்கொண்டு கொடர சக்கொடல்கனான். 

கணவன் உறுஇப்பாட்டைக் கண்டாள் மணி்வி/ 
௮.தற்கு மேலும் ௮வனை வெறுக்க அஞ்சிற்று ர்வள் 
உள்ளம்; ஊடல் தணிந்தது; ஏற்றுக்கொள்ள இசைர்
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காள்) கணவனை கோக்இனொாள் உனக்கு கான் எளியளாய், 
உன்னோடு புணர்தற்கு' இசைந் கால் ௮வ்வெளிமையால். 

என்னை விடுத்துப் பாத்தையர்பால் செல்லும் 8 கான் 
உன் பழிகண்டு, உன்னை வெறுத்துப் புலக்கக்தொடங் 
இயடவுனே பெரிதும் வருந்துகன்றாய் 7 பரதகுதையர் 
யொழுக்கம் என்ற இப்பழியேயன்றி, வேறுபல பெரும் 

பழிகளைப் புரியினும், உன்னை வெறுக்காது விரும்பும் 

என் உள்ளம், இன்று நான் ஊடிநிற்பகால், வருந்தும் 
உன்கிலைஈண்டு மிகவும் கலங்கிவிட்டது. என் உள்ளக் : 

இன் உறுஇப்பாடற்ற இக்கிலையை அறிந்துகொள்ள 

மாட்டாது, நீ கான் விரும்புமாறு காரணம்பல காட்டிட, 

உன் பிழையின்மையை கிலைநாட்ட நீ ஏன் பெரிதும் 
மூயல்கின்றனை ; உன்செயல் வேண்டாத வீண் செயலாம் 

என்  கெஞ்சம், உன்னை ஏஎற்றுக்கொண்டபின்னர், 

என்னைக் தெளிவிக்க நீ மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் 

டூதவையற்றன”' எனக்கூறி ஊடல் தவிர்ந்து உவந்காள்ஃ 

* அரிநீர் அவிழ்கீலம், அல்லி, அனிச்சம், 
புரிநெகிழ்முல்லை, நறவோடு அமைந்த 
தெரிமலர்க் கண்ணியும், தாரும், நயந்தார் 
பொருமுரண் சீறச் சிதைந்து, கெருகையின், 

5. இன்று நன்று என்னை அணி. 
அணைமென்தோளாய் ! செய்யாத சொல்லிச் சினவுவது 
ஐயத்தால் என்னைக் கதியாதி, தீதின்மை [ஈங்குஎவன் ?., 
தெய்வத்தால், கண்டீ, தெளிக்கு. 
மற்றது, அறிவல்யான் நின்சூள், அனைத்தாக, ஈல்லார் 

10, செறிதொடி உற்ற வடுவும், குறிபொய்த்தார் 
-.. கூர்உகிர் சாடிய மார்பும், குழைந்தநின் 

தாரும், ததர்பட்ட சாந்தமும். சேரி 
அரிமதர் உண்கண்ணார், ஆராக் கவவின் 
பரிசழிந்து யாழநின் மேனிகண்டு, யானும் 

15." செரு ஒழிந்தேன்; சென்றீ இனி.



160 மருதநில் மங்கை 

தெரியிழாய் ! தேற்றாய் ; சிவந்தனை, காண்பாய்நீ; தீதின்மை 
ஆற்றின் நிறுப்பல் பணிந்து, ் 

அன்னதேல், ஆற்றல்காண் ! 
வேறுபட்டாங்கே கலுழ்தி , அகப்படின், 

20. மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி ; யாதொன்றும் 
கூறி உணர்த்தலும் வேண்டாது, மற்றுநீ 
மாணாசெயினும் மறுத்து ஆங்கே, நின்வயின் 
காணின் நெகிழும் என்நெஞ்சாயின், என்உற்ரறாய் 
பேணாய்நீ பெட்பச் செயல்," 

தலைவன் பரத்தையர் ஒழுக்கம் கண்டு ஊடிய தலைவி, அவன் 

ஆற்றுமை கண்டு ஊடல் தீர்ந்தது. 

lL. ரி- அழகிய) 2. நெகிழ்-மலர்ந்த) a. 

கண்ணி - தலைமாலை ) தார் - மார்புமாலை ) நயக்தார் - விரும் 

பிய பரத்தையர்) 4, நெருகையின் - நேற்றைக்காடடி 

லும்) 8. என்னை - என் தலைவன். 7. கஇயாஇ- கோபிக் 

காதே. & தெய்வத்தால் கெளிக்கு;) கண்டி என 
மாற்றுக; கெளிககு - கெளிவிப்பேன் ) கண்டீ - காண், 

78.  ததாபட்ட- கலைந்த) 79.  ஆரா- மனகிறைவு 

தாராது); கவவு-புணர்ச்சி. 14, பரிசு- பெருமை) 16. 

செரு-ஊடல். 17. ஆற்றின் - முறைப்படி, கிறுப்பல் - 

நிலைகாட்டுவேன்; 18, அன்னதேல்- அவன்கருத்து 

அதுவானால்) ஆற்றல்காண் - நெஞ்சே அவன் ஆற் 
ஐலைப்பாராய். 19. வேறுபட்டாங்கே- புலந்து வேறு 
பட்ட அப்பொழுதே; கலுழ்இ- வருந்துஇறாய்) 22. 

மாணா -மாண்பற்றசெயல்கள். 4. பெட்ப-நான் விரும் 
பூம் செயல்களை.
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Gon tg கண்டாய் 

நான்மாடக்கூடல் எனும் பெயர்வாய்ந்த மதுரைமா 

நகரில் வாழ்ந்த ஓர் இணளஞன் ஒருகாள், ல பரகத்ைைய 
ரோடு, வையையாற்றைக் கடந்து திருப்பரங்குன்ற. 

,தற்குச்சென்னு, ஆங்கு அவரோடு ஆடிப்பாடி. ௮௧ 
மஇழ்ந் இருக் தான். சிலநாள் கழித்து விட்டிற்கு 

வக்தான், கணவன் செயல்கண்டு சினந்திருக்த மனைவி, 

வக் தவனை வரவேற்றிலள்$? அவனோடு வாய்இறந்து: 

பேசவுமில்லை. அ. கனால், அவன் பெரிதும் வருக்இனான். 
அவள் ஊடலைப்போக்கிக் கூட்டுவிப்பார் எவரும் இல்லை. 

யாரேனும் வருவர் எனச்சிறிது காழிகை காத்திருக் தான், 

எவரும் வந்திலர். மேலும் கா.த.இருக்க அவனால் இயல 

_ வில்லை. அதனால், ௮வள் ஊடலைத் தானே தணிக்கக் 
துணிந்தான். அவன் அண்மையில் சென்றான். “மனதி 

இல் வளரும் பூங்கொடி போன்றவளே:!”' என அவளைப் 
பாராட்டினான். பின்னர், பெண்ணே! நான் ஒரு, 
தனவுகண்டேன் - அஸ்க அ௯க் உட்க இஸ்டம் வவ்விமம்க ய 

77
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உறக்ககஇனிடையே கண்ட. அக்கனவ, மிகவும் அழகு 

வாய்க்கு ஐரின்பக்கனவாகும்) உலகஒல் காதலனும் 

காதலியும் ஒருகால் கூடினால் ஒறாகால் ஊடுவர் ) உயர்ந்த 

பொருளை விரும்புவார் ஓயாது உழைக்தல்வேண்டும் ; 

ஆன்ரோர் உலக இன்ப வாழ்வை வேண்டுவார், அரிய 

பல தவம் ஆற்றியே அடைவர். பெண்ணே ! இந்தக் 

கட்டுப்பாடும் தடையும் கனவிற்கு இல்லை. சனவில் 

காகலனும் காதலியும் பிரிவறியாது பேரின்பம் நுகர் . 

இன்றனர்; பொருள்தேடிப்போகாது ஊக்கம் குன்றி 

இருப்பவரும் பெரும்பொருள் பெற்றுச்சிறந்து வாழ் 

கின்றனர். ஆணன்றோர்உலகவாழ்வு, அரிய முயற்சி 
இல்லாமல் அனைவர்க்கும் கிடைக்கிறது. உலூ௰யல் 

நெறிக்கு. மாறுபட்ட. இக்கிகழ்சசிகளோடு, காதலனும் 

BI HOS wy id கூடுதலும் ஊடுகலுமாகிய உலகியல் 

நிகழ்ச்சிகளும் அக்கனவில் உள. ஆகவே பெண்ணே! 

அக்கனவு நனிமிக இன்பம் உடைத்து'' என்று 

கனவின் இயல்பை இவ்வாறு கூறி அவன் 
பாராட்ட, , அவன் அதை அமைதியாக இருந்து 
கேட்டாள். அ.கனால் அவள் சினம் சிறித sel 
இருப்பது கண்ட இளைஞன், நறுமணம் நாறும் அவள் 

நெற்றியின் அழகைப் பாராட்டிய பின்னர், “பெண்ணே ॥. 

அரசியல் அலுவற் சிறப்பாலும், வாணிப வளக்தாலும் 
இரவு பகல் , எப்பொழுதும் ஒலி அடங்காத நம் கான் 
மாடக்கூடலின், வரைபோல் உயர்ந்த நீண்ட மதிலைச் 

சூழ்ந்து ஓடும் வையையாற்றின் கரைக்கண் இருக்,த ஒரு 

பூஞ்சோலைக்கு நண்பகற் காலத்தில் கல்ல கினைவோடு 

செல்பவன்போல், ற்று இரவு கண்ட கனவில் சென் 

“றேன்”... எனக் தொடங்கி மேற்கொண்டு கொடர முற் 

பட்டான்,
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கனவு ' நிகழ்ச்சியைக் கட்டுரைச் சுவைபட அவன் 

கூறத்கொடங்கவே, அவன் . கூறும் அச்சனவைக் 

கேட்கும் ஆர்வமிகு இயால், அவள் அவன்மீ துகொண்ட 
கன க்ை மறந்து, சிறித அன்புகொண்டாள். அக் 

கிலையில் கண்ட அவன். தோற்றம், அவள் கண்களுக்குக் 
'குறையாப். பேரின்பம் கரும் பெருமை வாய்ந்தகாகத் 

தோன்றவே, அ௮த்தோற்றத்ைக் கண்டு ம௫ழ்க்காள் ; 

கண்டு தனக்குள்ளே மகிழ்க க கோடு நில்லாது, அடை 

அவன் கேட்கப் பாராட்டிய பின்னர், * ஏடா / கனவில் 

புகுந்த அட்பூஞ்சோலையில் 8 என்னென்ன. கண்டாய் 2 

ஆங்கு என்னென்ன நிகழ்ந்தது, அடைக் கூறுக”? என 

விரும்பி வேண்டிக்கொண்டாள். ் 

கனவு நிகழ்சசிகளைக் கேட்கும் ஆர்வம் மிகுதியால்; 

மனைவி தகன்சவற்றினை மறந்துவிட்டாள் என: மனச் 
செருக்குற்ற இக£ஞன், தன் களவு திகழ்ச்சிகளையே 

கனவு நிகழ்ச்சியாகக் கூறத்தொடங்கி, “பெண்ணே ॥, 

நான் அங்குக் கண்ட காட்சிஅழகை எனனென்பேன்7 

அகன்ற அழகிய ஆகாயத்தில் பறந்து இரிக்த அழகிய 

அன்னப் பறவைகள், அக்தஇக்காலம் வந்ததும், தாம் 

பிரியாது வாழும் இமையமலைச . சாரலின். ஒருபால் 
கூட்டமாகத் தங்கியிருக்கும் காட்சிபோல், : அழதிய 

மங்கையர் பலர், கம் ஆயத்தாரோடுகூடி, அப்பரங் 

'குன்றிற்குச் சென்று, அம்மலையின். ஒருபால், ஆற்றுநீர் 
(கொண்டுவந்து குவிதத் மணல்மேட்டின் மீது அமர்ந் 

இருப்பைக் கண்டேன் '' என்று கூறினான். 

கணவன் கனவு நிகழ்ச்சியைக் கூறுகிறான் எனும் : 
ஈம்பிச்கையால், orgs Care விரும்பிய அவள், 

“அவன் ஆங்கு மங்கையர் கூட்டத்தைக் கண்டேன் 

எனக் கூறியவுடனே, கணவன், கனவைக் கூறவில்லை ; 
நினைவில் தான் கண்ட: காட்சியையே ” கூறுகிறான்
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என்பதை உணர்ந்துகொண்டாள்; உணர்ந் காளாயினும்? 
அவன் மேற்கெரண்டு கூறுவனவற்றையும் அறிந்து 

கொள்ளவேண்டும் எனும் ஆர்வமிகுதியால், அவனோடு 

ஊடல் கொண்டிலள் ) ஆயினும், கூறுவது கனவன்றே? 
Rohe Aa pes நிகழ்சசியே என்பை தத்.கான் அறிந்து 

கொண்டதை அவனுக்கு அறிவிக்க விரும்பினாள் ; 

அதனால், “ஏடா! பறை, தன்னை அடித்து முழக்குவோன், 

மனத்தில் என்ன இசையை எழுப்புகின்றானோ அக்க 

இசையே தானும் ஒலித்து எழுப்பும்) அதைப்போல், 

உன் உள்ளம் எ) விரும்பிற்றோ, அதையே கனவிலும் 

கண்டாய் போலும்'” என்று கூறினாள். 

கான் கூறுவது கனவு. கிகழ்ச்சியன்று) கின் 

நினைவில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சயே என்பதை மனைவி கண்டு 

கொண்டாள் என்பதை அறிந்துகொண்ட இளைஞன், 

மேலும் அவப் பேசவிடின் அவள் ,தன் ஒழுக்கக் 

கேட்டினை ஒழுங்காகக்கூறி ஒறுத்து விடுவள் என 
அஞ்சினான் ; அதனால் அவளைப்பேசவிடாது வாயடைக் 

துத் தான் கூறக் கருதியன அனை த்தையும் விரைந்து 
கூறி, அவளைச் சினம் அடங்கப் பண்ணு தல் வேண்டும்: 

எனத் துணிக்தான். அதனால், Ty! இடையிடையே 
எதையும் கூறாதே; நான் கூறுவனவழ்றை மட்டும் 

கேள்; நான் கூறுவனவற்றை, இடையே புகுந்து கீ 

விரைவில் முடி.க்துவிடாதே'' என்று கூறி வெகுள்வாண் 

Cure Gy SST. 

கணவன் கோபம் கண்ட அவள்; !* நன்று wer MF 

உனக்குக் கோபம் வருகிறது ; கான் இடையே எதையும் 

கூறவில்லை; நீ மேற்கொண்டு சொல்'' எனக்கூறி 

வாயடை தீது அமைதியாக இருந்து கேட்டாள். அவண் 
தொடர்க்;தான். ₹ மலர்க்கொடிபோன்ற ௮ம் மங்கையர் 

மணல் மேட்டைவிட்டு எழுக்தனர்; சோலையுள் புகுந்து
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ஆங்குள்ள ஒரு பூங்கொடியை அனைவரும் ஒருங்கே 
பற்றி, அக்கொடியில் உள்ள மலர்களைப் பறிக்கத் 

தொடங்கினர்; மகளிர், மலர்களைப் பறிக்கத் தொடங் 

கனமையால், அம்மலர்களில் அமர்ந்து சேனைக்குடித்து 
- அகமகஇழ்க் இருக்க வண்டுகள், அம்மகளிர்க்கு அஞ்ச, ௮ம் 

மலர்க்கொடியை விடுத்துப் பறந்துஓடின; பெண்ணே 

அஞ்சிய வண்டுகள் ஓடிய காட்சி எவ்வாறு: இருக்கது 

தெரியுமா? வேப்பம்பூமாலை அ௮ணிக்க ஈம் வழுதி வரக் 
கண்ட பகைவர் படை பயந்தோடும் காட்சிபோல் 

இருக்கது அக்காட்சி) கிற்க. மேலே கள். பெண்ணே 
மகளிர் இடுமெனப் புகுந்து பறிக்கவே; அவ்வண்டுகள், 
அம்மகளிர்க்கு அஞ்சி பறந்தோடினவேனும் பின்னர்ப் 

பறந்தோடிய வண்டுகள்பலவும் ஒன்றுகூடிவந்து, அம் 

மகளிரை மொய்ததுக் துன்புறுக.௧5,க் தொடங்கின. . 

வண்டுகள் ஒன்றுகூடிவந்து வருத்.த.த் தொடங் 

கவே, அம்மகளிர், அஞ்சினர்; அலறிப்புடைத்துக் 

கொண்டு ஓடி ஒளிந்தனர் ) அவ்வாறு மூலைக்கு ஒருவ 

ராய் ஓடவே, ஒருத்தி அணிந்த மலர்மாலையும் முதீது 

மாலையும், வேறொருத்தியின் கொடியில் மாட்டிக்கொண்டு 

இருவரையும் மடக்கன ;) ஆராய்ந்த அழகே முத்துக்களை 

வைத்துப் பண்ணிய ஒருத்தியின் Gans Boas Bn 

வறு ஒருத்தியின் காஇற்கிடந்தசையும் மாண்புமிக்க 
மகரக்குழை மாட்டிக் கொண்டது) ஒருத்தியின் 
ஆடையை, வேரரருத்தியின் காற்சிலம்பில் சஈரறுமீன் 

வடிவுபோல் பண்ணிய மூட்டுவாய்கள் தொடக்கி சச்கு 

SO; இருவரும் வீழ்ந்தனர்; கணவனோடு. ஊடிக் 

tT DOG ஒருத்தி, வண்டுகளின் வருகைகண்டு 

வெருவி, விரைந்து ஓடி, கணவனை அடைந்து அவண் 

மார்பை இறுக ௮ணை த துக்கொண்டு, ஊடல் மறந்து 

கூடினாள்...
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ஒருத்த, : இடையினின்றும் நழுவி அடியிலே 
தாழ்ந்த ஆடையை ஒரு கையாலும், முடி நெஒழ்ந்து 

குலைந்து வீழும் கூக்தகலை ஒரு கையாலும் பற்றிக் 

கொண்டே ஓடி, அச்சம் மிகுதியால் இடைவழியில் 

இருக்கும் குளத்தை அறியாது, அதில். வீழ்ந்து 
வருந்தினாள். ' 

ஒருத்து, வந்து மொய்க்கும வண்டுககள்க் கைகளால் 

ஓட்டிப்பார் த.காள் / கைசகள் ஓய்ந் கனவே.யல்ல து, 

வண்டுகள் ஓடவில்லை ; மார்பில் .௮ணிந்த மாலையைப் 

பறி,கது ஓட்டினாள் 1) அப்போதும் அவை அகலவில்லை 7 

அவற்றை ஒட்டும் வகையறியாது நாற்புறம் நோக்கினாள்) 

அருகே, கீர்கிலையில் ஓடம் ஒன்று மிதந்து கிடப்பதைக் 

கண்டாள் ; உடனே ௮ல் பாய்ந்து, உக்தி ஓட்டினாள். . 

் ஒருகீதி அளவிற்குமீறிக் குடி.த்.இரும் தாள்; 9 SOQH 
கண் இறந்து நோக்குவதும் அவளால் இயலாது 

போயிற்று) ஆயினும் வண்டுகள் மொய்த்து வருத்து 
வகை உணர்ந்தாள்) தன் இரு கைகளையும் ஓங்கி 
அவற்றை ஓட்ட முற்பட்டாள்): ஆனால், கண்திறந்து 

பார்க்க மாட்டாமையால், வண்டுகள் உள்ள் இடம் 

அறியாது, . வெற்றிடத்தே ane கைகள் சோரக் 

கலங்கி நின்றாள். 

ஒரு பூஞ்சோலையில், காற்றுப்புகுந்து அடிக்க, மலர்க. 
கொடிகள் அக்காற்றால் அலைப்புண்டு, ஒன்றின்மீது 
ஒன்று Pipi gd, ஒன்றோடொன்று பிணந்தும் 
பாழாகும் காட்சிபோல், அம்மகளிர், வண்டுகள் வருத்த 
வருக்கு, உணர்விழந்து ஓடி, ஒருவர்மீது ஒருவர் வீழ்க்து 
வருக்இனர் ; பெண்ணே! நான் கனவில் கண்ட காட்! 
இதுவே”' என்றான். ் 

கணவன் கூறுவது கனவுக்காட்சியன்று, நினைவில் 
அவன் நிகழ்த் இய நிகழ்ச்சியே என்பதைத் தொடக்கத்
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திலேயே அறிந்துகொண்ட அவள்; அவன் இதுகாறும். 

கூறியவற்றைக் கேட்டமையால்,; தன் கருத்தே 
உண்மையாம் என்பதை உறுதிசெய்து கொண்டாள் 
அதனால்,: அவனைப் பார்த்து “ஏட! பரத்தையர் 
உன்னோடு ஊட, அவர் ஊடல் ர்க் துக்கூடக் கருதிய நீ, 

அவர் அடியில் வீழ்ந்து வணங்கு, அவர் ஊடல் 
இர்த்துக் கூடி ம௫ழ்ந்தாய்) அதை நான் அறிந்து 

கொண்டேன் ) அதை மறைக்க இக்கனாக் கதையைக் 

கட்டிவிட்டாய்;) உன் இழி செயல்கண்டு நான் சினவாது 

இரு,த,கல் வேண்டும் எனும் கருத்தால், நீயே கற்பித்துக் 

கூறிய கதை கானே இக்கனவு? உண்மையைக் கூறு” 
எனக் கூறி உறுத்து நோக்கினாள். . 

மனைவியின் சினம் கண்டு, இகஞன் மனம் நடுங் 

கினான். அவள் அருகிற்சென்று அடி. பணிந்து 

“பெண்ணே! நான் கனவு கண்டது உண்மை நான் 

கூறியன அனைத்தும் நான் கண்ட கனவுக் கர்ட்சகளே 7 
நரன் பொய் சொல்லி அறியேன் ; என்னை ஈம்பு ; மேலும், 

கான் பிழையே புரிக்திருப்பினும், அது குறித்து என் 
னோடு ஊடுதற்கு இது ஏற்ற காலம் ௮ன்னு. பெண்ணே! 

அதோ பார் அக்குயிலை; தன் பெடையை: ஓயாது 

அழைக்கும் ௮தன் அன்பை என்னென்பேன்; க் 
குயிலின் குரல் கூறும் பொருள் யாது தெரியுமா? 

மச்களைப்பார்தீது, * ஏ, மக்காள் மனம். மகிழப் புணர்ந்து 

கடப்பீரேல், அப்புணர்ச்சியைக் கைவிடா தீர்கள்) பிரிந்து 

வாழ்வீரேல், உடனே. புணர்ச்சி மேற்கொள்ளுங்கள் ; 

இன்பம் நுகர்தற்கேற்ற இளவேனிற் பருவம் வந்து 

விட்டது; ஆகவே இன்ப தநுகர்விற்கு ஏற்பன மேற் 

கொள்ளுங்கள் என்பதைக் கூறுவது போலன்றோ 

அவை கூவுகன்றன. அம்மட்டோ! அதோ பார்? 

குயிலின் குரல் கேட்ட மதுரை மா மச்கள், மகளிரும்,
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ur கணவரும், இள வேனிற்கால Oou gens’ 

ஆற்றை அடுத், த அழகிய சோலைகளில் இருந்து நுகர, 

தம்மை ஆடை அணிகளால் அழகு செய்துகொள்ளும் 

காட்டிுயைக்காண் ; என் கனவு நனவாகும் காலம் வந்து 

விட்டது; அது உண்மையாகும் வண்ணம், ஊடல் 

தவிர்த்துக் கூடும் கருக, உன் உள்ள ச்தில் கொள் 

வாயாக '' எனக் கூறி வேண்டிக் கொண்டான். 

** புனவளர் பூங்கொடி அன்னாய் ! கழியக் 
கனவெனப் பட்டதோர் காரிகை கீர்த்தே ; 
முயங்கிய நல்லார் முலையிடை மூழ்கி 
மயங்கி மற்று ஆண்டுச் சேறலும், செல்லாது 

5. உயங்கி இருந்தார்க்கு உயர்ந்த பொருளும், 
அரிதின் அறம்செய்யா ஆன்றோர் உலகும், 
உரிதின் ஒருதலை பெய்தலும், வீழ்வார்ப் 
பிரிதலும், ஆங்கே புணர்தலும், தம்மின் 
தருதல் தகையாதால் மற்று. 

10, நனவினாற் போலும், நறுநுதால் ! அல்கல் 
கனவினாற் சென்றேன், கலிகெழு கூடல் 
வரைஉறழ் நீள்மதில் வாய்சூழ்ந்த வையைக் 
கரை அணி காவின் அகத்து, 
உரைஇனி ; தண்டாத் தீம்சாயல் எறிந்தும்! அவ்வழிக் 

75. கண்டது எவன் மற்று நீ? 

கண்டது, உடன்அமர் ஆயமொடு, அவ்விசும்பாயும் 
மட௩டை மாயினம், அந்தி அமையத்து 
இடன்விட்டியங்கா இமையத்து ஒருபால், 
இறைகொண்டிருந்தன்ன நல்லாரைக் கண்டேன், 

20. துறைகொண்டு உயர்மணல்மேல் ஒன்றி நிறைவதை, 
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறைபோல் நின்கெஞ்சத்து 
வேட்டதே கண்டாய் கனா, 

கேட்டை ; விரையல்$ ; மற்றுவெகுள்வாய், உரை யாண்டு 

இதுவாகும்,”இன்னகை நல்லாய் ! பொதுவாகத்
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தாங்கொடியன்ன 'தகையார் எழுந்ததோர் 
பூங்கொடி வாங்கி, இணர்கொய்ய, ஆங்கே, 
சினையலர் வேம்பின் பொருப்பன் பொருத 
முனையரண்போல உடைந்தன்று, அக்காவின் 
துனைவரி வண்டின் இனம். 

மற்றாங்கே, நேரிணர் மூசியவண்டெல்லாம், அவ்வழிக் 
காரிகைநல்லார் நலங்கவர்ந்து உண்பபோல் ஓராங்குமூச ; 

அவருள், 
ஒருத்தி செயல்அமை கோதை, நகை, 
ஒருத்தி இயலார் செருவில் தொடியொடு தட்ப:; 
ஒருத்தி தெரிமுத்தம் சேர்ந்த திலகம், 
ஒருத்தி அரிமாண் அவிர்குழை ஆய்காது வாங்க ; 
ஒருத்தி வரியார் அகல்அல்குல் காழகம் 

ஒருத்தி அரியார் நெகிழத்து அணிசுராத் தட்ப ; 
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள், அலவுற்று 
வண்டினம் ஆர்ப்ப இடைவிட்டுக், காதலன் 
தண்தார் அகலம் புகும். 

ஒருத்தி, அடி.தாழ் கலிங்கம் தழீஇ, ஒருகை 
முடிதாழ் இருங்கூந்தல்பற்றிப், பூவேய்ந்த 
கடிகயம் பாயும், அலந்து. 

ஒருத்தி, கணங்கொண்டு அவைமூசக், கையாற்றாள், பூண்ட 
மணம்சமழ்கோதை பரிவு கொண்டோச்சி 
வணங்குகாழ் வங்கம் புகும். 

௫ 
ஒருத்தி. இறந்த களியான்இதழ் மறைந்த கண்ணள் 
பறந்து அவைமூசக் கடி.வாள், கடியும் 
இடம்தேற்றாள் ; சோர்ந்தனள்கை. 

ஆங்க, கடி.காவில் கால்ஒற்ற ஒல்கி, ஒசியாக் 
கொடிகொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல், 
தெரிஇழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவுற்றார், வண்டிற்கு 
வண்டலவர் ; கண்டேன் யான்.



170 ் மருதநில மங்கை 

55, நின்னை நின்பெண்டிர் புலந்தனவும், நீ.அவர் 
முன்னடிஒல்கி உணர்த்தினவும் பன்மாண் 
கனவின் தலையிட்டு உரையல் ; சினைஇ, யான் 

செய்வதுஇல் என்பதோ கூறு. 

பொய்கூறேன் ; அன்னவகையால் யான்கண்ட கனவுதான் 
60. நன்வாயாக் காண்டை ; ந௩றுநுதால் ! பன்மாணும் 

கூடிப்புணர்ந்தீர் ! பிரியன்மின் ! நீடிப் 
பிரிந்தீர் ! புணர்தம்மின் என்பனபோல 

அரும்புஅவிழ் பூஞ்சினைதோறும் இருங்குயில் 
ஆனாது அகவும் பொழுதினான், மேவர 

65, நான்மாட்க்கூடல் மகளிரும், மைந்தரும் 
தேன்இமிர் காவில் புணர்ந்திருந்து ஆடுமார் 
ஆளனாவிருப்போடு அணிஅயர்ப ; காமற்கு 
வேனில் விருந்தெதிர் கொண்டு. 

பரத்தையிற் பிரிந்துலந்த தலைலன், தலைவியின் ஊடல்தீர்வது 

குறித்து, தெய்வ மகளிர் ஆடிமகிழும் கஜக்கண்டு களித்தேன் எனக் 
கூறியது இது. 

7. புனவளர்-பூஞ்சோலையில் வளரும். சழியக்கனவு- 
கல்ல கனவு; பெருங்கனவு 9. காரிகை நீர்த்து-அழ 
குடைத்து; 8. முயங்கிய - புணர்ந்த); 8, உயங்இ - செய 

லற்று ) 7. ஒரு கலை-உறுஇயாய்; வீழ்வார்-விரும்புவாரை; 

9. தகையாது - விலக்காதது ஆல்-௮சை; 70. அல்கல்- 
இரவு ; 11. கலிகெழு - ஆரவாரம்மிக்க ) 78. வரைஉறழ் - 
மலைபோன்ற; 74, தண்டா - குறையாத] இம் - இனிய/ 

16. அஅவவிசும்பு - அழகிய ஆகாயம்) 17. மாஇனம் - 
அ௮ன்னப்பறவையின் கூட்டம்$ 19. இறைகொண்டு - 
கங்க) 20. ஒன் நி நிறைவை - ஒன்று சேர்ந்து இருத் . 
தலை; ஒன்றி நிறைவகைக் கண்டேன் என மாற்றுக 

al. ஓர்க்தது - மனம் எண்ணியைத) 2. வேட்டது . 

விரும்பியது) 28. கேட்டை - கேட்பாயாக ;' விரையல் - 
அவசரப்படரீத;) 95.  தகையார். அழகுடையார் ;
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26. aura - வளைகுது; இணர் - மலர்க்கொத்துக்களை- 

27... சனைஅலர் - இகரகளில் மலர்ந்த; பொருப்பன் -: 

பொதிய மலைக்குரிய பாண்டியன் ; 99, துனை - விரைந்து 

பறக்கும்) 50. மூயை--மொய்தத.; 21. காரிகைநகல்லார் - 
அழகுடைய கல்ல மகளிர்) ஓராங்கு - ஒன்று சேர்ந்து ?' 
33. செயல்அமை - வேலைப்பாடுமிசக; கோதை - மலர் 

மால்; நகை- அணி) 94. தட்ப- மாட்டிக்கொள்ள 

9௦. தெரி முதக்கம்- ஆராய்ந்த முத்து? 88. அரி - அழகு? 

அவிர் - ஒளிவீசும்) ஆய்காது - அழகியகாது. வாங்க - 

மாட்டிக்கொள்ள ) 87. காழகம் - ஆடை, 48. அரிஆர் -: 

பரல்கள் நிறைந்த; நெடிழம்-சலம்பு ) அணிகரு - அழகிய ' 
சுறாப்போலும் வடிவம்) 89, அலவுற்று - வருந்இ: 
49. கலிங்கம் - ஆடை ) 49, பூவேய்ந் த.- பூக்கள் நிறைந்த) 

44. கடிகயம் - காவல் அமைந்தகுளம்; அலந்து - அல: 
வற்று. 45, கணம்கொண்டு - கூட்டமாய் வந்து; 45, கை. 

யாற்றாள் - கையால் ஓட்டமாட்டாள்) 40. பரிபு-௮ு தது 
40. வங்கம் - ஓடம்) “48, : இறந்த- அளவிற்குமீறிய/ 

களியாள் - கள்ளுண்ட வெறியால்; 49. கடிவாள் - 

ஓட்டுவாள்) 80. கேற்றுள் - அறியாள்) 87, காவில் -- 

சோலையில் ;) கால்ஒற்ற - காற்றுவிச; ஓல் - தளர்க்து?: 

ஓசியா - வலரந்து: 88. இரிவுற்றார் - நாற்புறமும் சிதறி 

ஓடினார்; 84. வண்டலவர் - மகளிர்; வண்டலவர், வண் 

டி.ற்கு இரிவுற்றார் என மாற்றுக; 57. கனவின் கலையிட்டு-- 

கனவின் மேலேற்றி; 60. வாயா - உண்மை ஆகுமாறு? 

காண்டை - வழிச்செய்வாய்) 4, ஆனாது -ஓயாது 2. 

மேவச - பொருத்தமாக; 66. தேதன்இமிர் - தேனிக்கள் 

ஒலிக்கும்; ஆடுமார் - விகாயாடற் பொருட்டு) 67. அனா- 

குறையா 5) அ௮ணிஆயர்ப - அணிகளை அணிவர்? 

68, வேனில்விருந்து - வேனில் விழா, எதிர்கொண்டு -- 

எதுர்கோக்கி; விருந்து எ இர்கொண்டு ௮ணியர்ப என: 
மாற்றுக, .
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காலையில் சென்ற கணவன்; இரவில் நாழிகை பல 

கழித்து வந்து சேர்க்கான். வந். தானை மனைவி உற்று 
(சோக்கனொள். ௮வன் மார்பில் பூசிய சந்தனம் புலராமலே 

இருக் தது, அகைப் பார். த்துவிட்டாள் அவள்) இக் 
நேரத்தில், இவனுக்குச் சந்தனம் பூசி அனுப்பியவர் 

யார். என எண்ணினாள் ; அவ்வெண்ணத்தை த் 

தொடர்ந்து, அவன் சில நாட்களாகவே, தன்னோடு 
பண்டுபோல் பழகாது, இவ்வாறு இரவில் நாழிகை 
கழித்துப். புதிய பொலிவோடு வருவது நினைவிற்கு 

வரவே, அவன் யாரேர ஒரு பரத்கைபால் தொடர்பு 

கொண்டுளான் எனத் துணிந்தாள்) அதனால், பண்டு 
கழுவகத்தமுவ வற்றாப்பேரின்பம் தநத அவன் மார்பு, 
இப்போது பரதைைமையுற்றுப் பாழ்பட்டதகாக எண்ணி 

'வெறுக் காள். அவ்வெறுப்பு மிகு.இயால், “ஏட்£! 
சந்தனம் பூசிய வடு விளங்க வந்து கிற்கன்றாய்; இரவில் 
நாழிகை பல கழித்து வரும் வழக்கம் மேற்கொண்டுள் 
ய்) பண்டெல்லாம், 8 இவ்வாறு நெறிகெட்டுத் இரிய
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வில்லை; ந, இவ்வாறு ஒழுக்கம் கெட்டுவர, ' போன 

இடத்தில் நீ எக் சண்டுவிட்டாய்2? அகதை நான் 
அறியக் கூறு '' என்றாள். 

தன் களவுவாழ்க்கையைக் . தன்மனைவி . அறிந்து 
கொண்டது கண்டு கலங்கிய இகாஞன், அவளுக்கு. 
ஏற்ப எதையேனும் கூறி, அவளை ஏமாற்றத் துணிக் 

தான்; 4 நான் சென்று தங்கிய இடத்தைக் கேட்டறியத் 

துடிக்கும் தோளாய்! கூறுகிறேன் கேள்; நாம் 
இப்போது மேற்கொண்டிருக்கும் இல்வாழ்க்கை நிலைமை 
அடுத்து, நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய துறவுவாழ்க். 

கையில், ஈம் கடமைகள் இன்னின்ன என்பதை அறாத 

சான்று காட்டி அறிவிக்கவல்ல கடவுளராகய முனிவர் 

சிலரைக் கண்டேன்; அவர்பால் . அ௮வ்வறம் கேட்க, 

ஆங்குக் தங்கினேன்) அதனால் வரக் காலம் கடந்து 
விட்டது”' என்று கூறினான். 

கணவன், கடவுளரைக் கண்டு அவர்பால் sug 

வந்ேதன் என்று கூறினானாயினும், ௮வன் கடவுளரைக 
கண்டிலன்) இல்லறக கடமைகளாயே கடைப்பிடிக்கா த. 

அவன்; அதகுற்கு அடுத்தகிலையாய வானப்பிரத்த 

நிலைக்கு வழிதேட மாட்டான்; ௮வன் யாரோ சில பரத் ' 
தையர்பாலே தங்கி வந்துளான் என உறுதியாக நம்பிய. 

அவள், 4 அன்ப! உன்னால் கடவுட்டன்மை உடையா 

ராகக் கருதப்பட்டு, உன்னால் வணங்கக் தக்கவர், சோலை 
யில் அலரும் மலர்அ௮ணிந்து, பெண்மான்போலும்: 

பார்வை வாய்ந்த பரத்தையர் பலராவர்; அப்பரத்தை 

யருள், நீ கறிய பரத்தை யாவள் ? அடியேனுக்கு ௮. 

அறிவிப்பாயாக'' என நையாண்டி. கூறி வேண்டிக் 
கொண்டாள். 

குன்னை எள்ளி நகைக்குங்கால், முதிதையொத் த. 

அவள் வெண்பற்களைக் கண்டு மஒழ்ந்த அவன், முதலில்
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அவள் பல்லழகைப் பாராட்டிவிட்டு, * பெண்ணே! நாம் 

மணம் செய்துகொண்ட காலத்தில், மணம்செய்து 

கோடற்குரிய காலம் இது என மணகாள் வைத்துக் 
கொடுத்த, அக்கடவுளரே, கான் கண்ட கடவுளராகும், 

,அவரிடத்திலேயே சான் தங்க வந்தேன்'' என்று 

அன், அவன் தங்கியது பாத்ைைையர்சேரியில் என 

அறிவிக்கவும். ௮வன் அதை மறைத்து, மணகாள் 

வைத்துக்கக்த முனிவர் மனையில் தங்கவக்ேேதன் எனக் 

டறக் கேட்ட அவள், ௮ைக ஏற்றுக் கொள்ளாத தன் 
நிலையை 4 அன்ப? நீ கூறியது ஒக்கும் ஓக்கும்!” என 
உடன்பாட்டு வாய்பாட்டால் கூறிவிட்டு, “எல்லா 

.கடவுளரைக் கண்டேன் எனக் கூறும் நீ, கலைநடுங்க, நாக் 

'குழற் நிற்கின்றனை ) உன் தடுமாற்ற நிலையே, நீ கூறுவது 

பொய் என்பதைக் காட்டிவிட்டது; உன் களவு வெளிப் 

பட்டுவிட்டது) நீ கண்ட கடவுளர் யாவர் என்பு, கான் 

உண்மையாகச் கூறுகிறேன் கேள்'' எனக் தோற்றுவாய் 

'செய்துகொண்டு கூறக் தொடங்கினாள். 

கணவன் கண்டு தங்கிய கடவுளர் யார் என்பதை 
அவனுக்குக் காட்டத் கதொடங்கியவள், *காதல/ பார்தி 

பதவர் உயிரைப் பறிக்கும் பேரழகுமிக்க வடிவோடும், 

விழுந்து முகத்த பற்ககாக்கொண்ட இள மையோடும் 

வந்து, உன்னைப் பெற்றுப் பேரின்பம் நுகரும் வேட்கை 

யால், நீ செய்க குறியிடக்தத உன்னைக் கண்டு, உன் 

னாடு உன்மனைபுகுக்.த.. பரத்தையாகய கடவுளரைக் 
கண்டாயோ?'' என்னு வினாவ விரும்பியவள், ௮ைத அவ 

வாறே வெளிப்பட வினவாது, 4 அன்ப/ பொருளமீது 

(கொண்ட ஆசையால், உன் மனம்விரும்பிய) தயெல் 

லாம் வழங்கி ஆட்கொள்ளும் கடவுள், ஆசையை 

அடக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுத் தன்னைக் கண்டு வணங்க
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வழிபடுவார்க்குப் பிறவிப் பெருநோமைம்: பேரககும் 
அருட்டிருவோடு உன் இல்லம் புகும் தை கக்சண்டாயோ??? 

எனப் பிறிகொன்றை வினாவுவாள்போல், வினாவினாள். 

“அன்ப! பார்கிகாரைத் ன் வயமாக்கவல்ல 

பார்வையோடு சென்று, நல்ல மணம் மிக்க குளிர்ந்த 

மயிர்ச்சாக்குமும், புழுகும் தடவி வாரி முடி.க.௪ கூந்தலில் 

காலையில் அணியும் அணிகளுக்கு ஏற்றவாறு நீ பத்து 

அளித்த மலர்களைச் சூடிமகிழும் பரக்தையரைக் கண் 

டாயோர?'' என்று கேட்க்து துணிக்கவள், ** அன்பர் 

சாந்தும் : புழுகும் சேர்ந்து ஈறுமணம் நாறும் மகளிர் 

SLB SOD, Har நாளணிக்கேற்ற மலர்சூட்டி, மழைக் 
கருதும் உன் மனதை, அம்மலர் மாலைகளை, அருட் 

பார்வையால் . அன்பர்களின் பிறவிகோயைப் போக்கும் 
குமக்குச் சூட்டுமாறு மாற்றிய கடவுளரசைக்கண்டாயோ?””* 

என்னு கேட்டுக் கன் உட்கருத்தை உணர்த் இனாள். 

_ “அன்ப! புனலாடி, அதுற்கேற்ற புத்தாடை 

அணிந்து, அழியா விரதம் மேற்கொண்டு, சென்று, 
சூரனைக்கொன்ற செவ்வேல் முருகளைப்பாடிப் பரவிப், 

பின்னர்த் தாம் உற்ற பெருங்காகலால், உன்னோடு, 

அம்முருகன் உறையும் திருப்பரங்குன்ற த்.இல், மாரிக் 

காலத்தில் பலநாள் தங்கி ம௫ழ்க்த பரதைைதயரைக் 

கண்டாயோ?” எனக் கேட்க எண்ணியவள், அப் 

பொருள் தோன்றுமாறு, * அன்ப! நீர் பலகால் மூழ்க, 
Sr ஆடைஅணிந்து, அழியா நோன்பு. மேற்கொண்டு 

சூரனைக்கொன்ற செவ்வேல் முருகனை, வீடு பேற்றில் 
கொண்ட பேராசையால், பலகாளும் பரவி வழிபட்டு, 

அவன் உறையும் பரங்குன்றத்தில், மாரிக்காலத்தும் 

அகலாது, உன்னோடு இருந்து தவவொழுக்கம் மேற். 

கொண்ட கடவுளரைக் கண்டாயோ?'”' எனப் பிறி 

கொன்றை வினாவினாள்.
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இறுதியாக, *அன்ப/ நீ கண்ட பரத்தையர் 
பலருள், மணம் நிறை மலா்மாலைகளை யணிக்தும், சந் 

தனம் பூசியும், மணம்காறும் உன் மார்பை, அது தன் 

பண்டைக் தூய்மை கெட்டுப் பாழாகுமாறு, தன் : 

பல்லாலும், ஈக காலும் வடுப்பல செய்த அப்பரக்தை 

யாவள் 2 அதை கான் அறியக் கூறு, . பெரியோரால் 

வெறுக்கத்தக்க பழியுடையாய்/ நீ ஈங்குச் இறிது 

பொது தங்கினும் ௮ப்பரதி)கயர் உன்னைச் சினப்பர்) 
உன் ஒழுக்கக்கேட்டை உணர்ந்து, உன்னைப்பிரிந்து 

வாழும் வன்மையில் கான் தேறிவிட்டேன்; ஆகவே 
ஈண்டு நில்லாது ஆண்டுச்செல்க ; செல்லாயாயின், நல்ல 

மாலை அணிந்து மலர்ந்து தோன்றும் உன் மார்பின் 

மீது பெருங்காகல் கொண்ட, நீண்ட கரிய .கூந்தலை 

யுடைய அப்பரத்)ைையர்க்கு முட்டுப்பாடு உண்டாம்; 

ஆகவே அவர்பால் விரைந்து Gena” எனக்கூறி 
விரட்டினாள். 

ஆனால், ௮தை வெளிப்படைச் சொற்களால் 
விளங்கக் கூறாது, இதையும் குறிப்பு மொழிகளால் கூறத் 
கொடங்கி, *அன்ப!/ நீ சண்ட கடவுளர் பலருள் 

உன்னை வானப்பிர,க்,த வாழ்வில் விருப்பம் கொள்ளுமாறு 

'உன் மனத்தைமாற்றிய கடவுளர் யாவர் 7” அக்கடவுளர் 

பால் நீ செல்லாகொழிவையேல், பிற சமயவாதிகள் 

விடுக்கும் நல்ல கடாக்களுக்கு அளிக்கவல்ல நல்ல விடை 
களையும், நீர். பலகால் மூழ்கு கலால், சரம் நிறைந்து 
நீண்ட கரிய சடாமுடியினையும் உடைய அக்கடவுளர் 
எல்லோர்க்கும், நல்லோன் ஒருவனை வானப்பிரத்த 

வாழ்வில் வாழவைக்குமாறு அறமுறைக்கும் வாய்ப் 
பற்றுப்போக ஒரு குறைபாடுண்டாம்; ஆகவே அன்ப! 
அவர்க்கு அக்குறைபாடு நேராவாறு, அவண் விரைந்து: 
செல்க * என்க்கூறிக் துரக்.இனாள்.
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** வண்டூது சாந்தம் வடுக்கொள நீவிய 
தண்டாத் தீம்சாயல், பரத்தை வியன் மார்ப! 
பண்டு இன்னை யல்லைமன் ; ஈங்கு எல்லி வந்தீயக் 
கண்டது எவன் ? மற்று உரை. 

நன்றும், தடைஇய மென்தோளாய்!: கேட்டீவாயாயின், 
உடனுறை வாழ்க்கைக்கு உதவி தனையும் 
கடவுளர்கண் தங்கினேன், 

சோலை மலர்வேய்ந்த மான்பிணை யன்னார்பலர், நீ 

கடவுண்மை கொண்டொழுகுவார்; 
அவருள், எக்கடவுள் ₹மற்றுஅக் கடவுளைச் செப்பீமன் ; 

முத்தேர் முறுவலாய் ! நாம் மணம்புக்கக்கால் 
* இப்போழ்து போழ்து ' என்று அது வாய்ப்பக் கூறிய 
அக்கடவுள், மற்று அக்கடவுள், அது ஒக்கும், 

நாவுள்அழுந்து தலைசாய்த்து நீகூறும் 
மாயமோ கைப்படுக்கப் பட்டாய் ; நீ கண்டாரை 
வாயாக யாம்கூற வேட்டீவாய் கேளினி. 

பெறல்நசை வேட்கையின் நின்குறி வாய்ப்பப் 
பறிமுறை நேர்ந்த ஈகாராகக்; கண்டார்க்கு 
இறுமுறை செய்யும் உருவொடு நும்இல் 
செறிமுறை வந்த கடவுளைக் கண்டாயோ ? 2 

நறும்தண் தகரமும், நானமும் நாறும் 
. நெறிந்த குரல்கூந்தல் நாளணிக்கு ஒப்ப 

25, 

30 

நோக்கிற் பிணிகொள்ளும் கண்ணெடு மேனாள்ரீ,. 
பூப்பலிவிட்ட கடவுளைக் கண்டாயோ * 2 

ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியாப் படிவத்துச் 
சூர்கொன்ற செவ்வேலான் பாடிப் பலநாளும் 
ஆராக் கனைகாமம் குன்றத்து நின்னொடு 
மாரிஇறுத்த கடவுளைக் கண்டாயோ ? 

கண்டகடவுளர் தம்முளும், நின்னை 
வெறிகொள் வியன்மார்பு வேருகச் செய்து 
1
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குறிகொளச் செய்தார் யார் ? செப்பு; மற்று, யாரும் 
சிறுவரைத் தங்கின் வெகுள்வர் ; செறுதக்காய்! 
தேறினேன் ; சென்றீநீ ; செல்லாவிடுவாயேல், 

நற்றார் அகலத்துக்கு ஓர்சார"மேவிய 
35. கெட்டு இரும்கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும் 

முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு,"* 

பரத்தை வீடு சென்றுவந்த தலைவன், தலைவிக்கு அஞ்சிக் 
கடவுளரைக் கண்டு வந்தேன் எனக் கூற, அதற்கு அவள் கூறி 

ஊடியது. 

2. நீவிய- பூசிய; 2 தண்டா- குறையாக) இம் - 

இனிமை) வியன் - அகன்ற) 8. இன்னை - இத், சன்மை 

உடையை 7; எல்லி - இரவு; வக்இய - வர) 8. கடைஇய - 
பருத்த; கேட்டீவாய் - கேட்பாய்) 6. உடனுறை 

வாழ்க்கை - காட்டில் சென்று மனைவியோடு வாழும் 

வானப்பிரத்.த கிலை ) 10. செப்பீமன்-சொல்லுக ; 7. முத் 

தேர் - முத்தைஓத்த) 19. போழ்து - காலம்; 74, நாஉள் 

அழுக்தலாவது, சொற்கள் தடைப்படு,கல் ; 16. வாயாக- 
உண்மையாக); வேட்டீவாய்.- விரும்பினவளே / 17. நசை 

ஆசை ; 78, பறிமுறை நேர்ந்த ஈகார் - வீழ்ந்து முகத்த 

பற்களை உடைய இளைய மகளிர்) 19, இறுமுறை - 

அழிவுப்பாட்டை) 20. செறிமுறை - சேர்ந்து வரும் 

உரிமையால்; 84. தகரம் - மயிர்ச்சாந்தம் ;) கானம் - புழுகு) 

49. நெறிந்த- அடர்ந்த; 99, நோகில் - பார்வையால் / 

25. ஈரணி- புனளலாடற்கேற்ற அணிவகை, ஓடியா - 

கெடாத) படிவம் - விரகம்; 27. ஆரா - நிறையாக) 
கனைகாமம்-மிக்க காமம்) 98. மாரி-மாரிக்காலம்; இறு த,த- 

தங்கிய; 80. வெறி - மணம்; 31. குறி- வடு; 32. சிறு 
வரை - சிறிதுகாலம்) செறுதக்காய் - வெறுக்கத்தக்க 

வனே , 88. அகலம் - மார்பு ; கேள்விக்குத்.தரும் விடை; 
ஓர்சார - ஒருசேர)



29 

நகாமை Caran Gard 

HT wtar Qor HX, ஒரு கூனியும் ஒரு குறளனும் 

குற்றேவல் புரிந்துவந்தனர் : அக்கூனிக்குக் குறளன் 
மீது காதல்; குறளனுக்குக் கூனிமீது காதல்) ஆனால் 

கனி தன்மீது காகல்கொள்வகதைக் குறளன் அறியான் ; 

குறளன் கன்மீது காகல் கொள்வதைக் கூனி அறியாள். 

அவர்கள் காதல், அவர்கள் மனத்துற்குள்ளேயே 
மறைந்து கிடக்குது. 

ஒருகாள் குறளன், அரண்மனையின் ஒதுக்கிடததே 

குனித்து இருந்தான்) அவ்வழியே, எதோ பணிமேற் 

கொண்டு வந்காள்போல் வந்துசேர்க்தாள் கூனி, 
கூடனியைப் பார்த்துவிட்டான் குறளன். நெடுநாட்களாக 
எஇர்கோக்கியிருக்க நன்னாள் வந்து வாய்த்ததாக 

எண்ணி மஇழ்ந்தான்; கூனியை அணுகி, “நீரில் 

தெரியும் கிழல்போன்ற தெளிந் த சாயலும், கூனிக்குறுகி 

(வேறுபட்ட வடிவம் கொண்டுசெல்லும் g கூனி! 

உன்னோடு சிறிது பேசவேண்டும்; சற்றே கில்:



180 .. மருதநில மங்கை. 

உன்னோடு நான் பேச, டீ என்ன புண்ணியம் பண்ணி 
னையோ?”' எனக்கூறி வழி மறித்் கான். 

1 இவன் ஒரு குறளன்?7 அதை மறந்து என்னைக் 

கூனி எனச்கூறிப் பழிக்கின்றான்; என்னே இவண் 
அறியாமை!” என எண்ணிய அக்கூனி, எதிரில் வழி 
மறித்து கிற்கும் அக்குறளனைப் பார்தது, ** ஐயே?” 

என ஒலித்து இகழ்ந்துவிட்டு, “கண்ணால் காண 

ஒவ்வாத கட்டழகனே/ குறளாய்ப் பிறததற்குரிய 

வாய்ப்பு அமைந்த நாழிகையில், ஆண் தலை கொண்டு 

வாழும் பறவைக்குப் பிள் காயாய் வந்து பிறக் தவனே 4 

நீ, : உன்னை விரும்புகிறேன் ”£ என்று கூறி, என்னை ௪ .இர் 

நின்று விலக்்கினாய் ) உன்னைப்போலும் குறளர், என்னை த 

இண்டுதற்கும் உரியரோ 8 வழிவிட்டு விலகி கில் '” எனக் 

௯டறி, ௮அவனைக்கடக் துசெல்ல முற்பட்டாள். 

:: உனக்கு என்னை க.தொடுதற்கும் உரிமை இல்லை '* 

ஏன்று கூனி கூறக்கேட்ட குறளன் உள்ளம் குன்றிற்று? 

அந்நிலையே, கூனிக்கும். இத்தனை ஏற்றமோ எனவும் 

அவன் எண்ணினான். அகனால் அவளை நோக்க, 

* கூனி / கல்ப்பையில் கோக்கும் கொழுப்போல், 

efi ses கூன் சகோன்ற, ஓரிடம். முன்னே வளைந்து: 

முறித்துப் போட்ட துபோல் கோன்றும் உன் பேரழகால்- 

கான் பொறுக்கலாகாக் காமகோயு ந்றேன், அக்கோயைத் 

தாங்கி, உயிர் வாழும் ஆற்றலை நாண் இழந்துவிட்டேன் ; க 

என்மீது அன்புகொண்டு அளித்தால் என் உயிர்வாழும், 
இன்றேல், அது. இன்றே அழியும் 7 ஆகவே, என்ன 

வாழவைப்பதும், வாழாமற் செய்வதும் . உன்பாடு ” 

என்று கூடறி இரங்கி. நின்றான. 

குறளன் உறுதஇப்பாட்டையும், உள்ள க்கா, கலையும் 

உணர்ந்த கூனி, ** இவன் மன தஜுணிவின் மாண்பைக் 

கர்ண் '* எனத் தனக்குள்ளே கூறி வியந்துகொண்டாள்.
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ஆனால், * ௮சத்தே இத்தகைய உயர்ந்த காத்லையுடைய 

. இவன், அக விரும்பும் வகையில் எடுற்துக்கூறும் 
வுகையற்று, சனம் பிறக்கும் வகையில் வெறுப்பக் mH Bh 

இன்றனனே '' என எண்ணி வெகுண்டாள்; அ௮.தனால் 

*- சூதாடு கருவிகளை வைகத்தற்கெனக் குடைந்கதெடுகத்கு 

வல்லுப் பலகையை எடுத்து 8ms Bu giGure - 
(தோன்றும் ஏகுறளா! மகளிரை மனம்மகஏழப்பண்ணிப் 

பின்னரே கூடுதல்வேண்டும் என்ற காதல் முறையினைக் 

கல்லா தவனே !”' என்றெல்லாம் விளித்து இழித்துரைத 
தாள்; பின்னர், *ஏடா!, எவரும் இயங்காத இங்கே 

இந்நேரத்இல், என் கையைப் பிடித்து, ! இல்லத்இற்கு 

வந்து இன்பம் தருக” என்று கூறி இழுக்கும் கொடிய 

வனே! பெண்டிர் எவரும் உன்னோடு பிறக்க 
வில்லையோ ?”” என்று கூறிச் சினக்தாள். ் ழ் 

.. கூனி கோபிப்பது கண்டும், குறளன் எள்ளி ஈகை 

வரடலைக் கைவிட்டிலன் ) ஆதனால், *கூன் கலைக்குமேலே 

உயர்ந்து தோன்ற, கொக்கை உரித்துவை க் தாற்போல்: 

வந்து வடிவோடு வந்து கிற்பவளே/ கான் கூறு 

வகைக்கேள்; உன்னை நான் மார்போடணைகது்துக் 

(கொள்வேனாயின், உன் முதுகன்கூன். என் நெஞ்சிலே 

வந்து குத்தும்) உன்னை உன் முதுகின். பின்புறமாக 

அணை த்துக்கொள்வேனாமின், நீண்டு நிற்கும் உன் கூன்; 

என்னைக். இச்சுசசசு மூட்டும்; ஆதலின், உன்னை 

அணை த்துக்கொள்வது என்னால் இயலாது) உன்னைக் 

அகடடி மகழ்வதொன்றே இயலும்) ஆகவே, Bb ALLS 

இற்கு உன் கூன். இடையூறு ஆகாவாறு, சிறிதே 

புணர்தற்கு என். .பக்கத்ததே வருக'' எனக் கூறி 

அழைத்தான். ் ட் 

-குறளன்;, மேலும் மேலும் கன் கூனைப் பழிக்கவே; 

அவளுக்குச் சனம் மிகுக்கது) “௪1 கேடுகெட்டவனே? 

சன்னைவிட்டு இப்பால் ௩ட”” என்று கூறி, அவனை
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விலக நின்றாள். விலக்கவும் விலசாது, விலகவும 

விடாது, ௮வன் கன்னை அணுகுவது கண்ட கூனி 

் மக்கள் வடிவில் ஒருபாதஇியைக்கொண்ட உருவத்தாய் ! 

இவ் இழிவொழுக்கத்ை இனிச் . கசைவிட்டொழிக ”” 

என அறிவுறு த்திவிட்டு, மீண்டும் பேச்செடுத்து. “oer! 

கரன் கூனிதான்;) ஆயினும் கூனிய என் உடலை 

அணைத்து; அன்புகாட்டி, என்னை என் வாழ்நாள் 

உள்ளளவும் : வைத்துக்காப்பவர் ஆயிரவர் உளர். 

அவ்வாருகவும், பரத்தைக்குணம் படைத்த இக்குறளன, 

: தழுவ உன் பக்கத்தைத் தாராய் ' எனக்கூறி, எள்ளி 

ககைக்னெறனன். இவன் இவ்வாறு எள்ளி நகைக்க, 

எனக்குற்ற குறைகான் யாதோ?” என்று அவன் 

கேட்பக் தனக்குள்ளே கூறிக்கொண்டாள். அவ்வாறு 

கூறியும் அவள் இனம் அடங்கவில்லை : 9} CH 

* உழுற்து பல ஒன்றுகூடிப் பண்ணிய பணியாரத்தைக் 

காட்டினும், உருவால் உயர்ந்திராத எ குறளா! உன் 

பிறப்பினும், கூன் பிறப்பு இழிக்தசதோ?'” என்று கேட்டு 

விட்டு அப்பாற்சென்றாள். 

செல்லும் அவள் பின்புறத்தைக் கண்டான் 

குறளன்; காமநோய் அவனை அலைத்தது) அதனால், 
அவளை எள்ளி ஈகைப்பதை விடுத்தான்) 4 நெஞ்சே 

நான் உன்னைக் காதலிக்கிறேன் £ என்று கூறி இவள் 
பின் இரிகிறேன்; கான் அவ்வாறு இரியவும், அைமம் 

பொருட்படுத்தாது, என்னைவிட்டு அப்பாற்செல்லும்: 
அவள், களர் கடையிட்டு அசைந்து அசைந்து செல்லும் 

அவ்வழகைப்பார் '' என்று அவள் கேட்டு மகிழுமாறு, 

சில கூறிக்கொண்டே அ௮வ௯ைப் பின்கொாடர்ந் தான். 

் குறளன் கூறியன கேட்டாள் கூனி ; அவள் சினமும் 

சிறித கணிப்தது; ஆயினும், அவன், தன்னை எள்ளி' 
ககையாட்.க& கூறிய சொற்கள், அவள் உள்ளத்தை
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அரிதுதுக்கொண்டேயிருந்தன. இரும்பி அவனை கோக் 

கனாள்; அவன் ௩டையழகைக்கண்டு மஇூழ்ந்தாள் / 
மகிழ்ந்த கோடு நில்லாது, நெஞ்சொடு கூறுவாள்போ்ல் 

₹* நெஞ்சே! நிலத்தில் ஊர்ந்துசெல்லும் யாமையை 
எடுத்து நேரே நிறுத்தினாற் போன்ற தோற்றம் வாய்க்கப் 
பெற்ற இவன்; குறுகிய தன் இரு கைகளையும் தன் 

விலாவிற்குள்ளே விரயவாறே, ₹நான் உன்னை விரும் 
Guar’ என்று கூறி விலக்கவும் விடாது ஈம்பின் 

வருவதைப் பார்) காமன் நடந்து வருவதுபோலும் 

இவன் கடை அழகையும் காண்'' எனக் கூறி 
நகையாடினாள். 

குறளன் கூனிமீது கொண்ட காதல் மிகுதியால், 

அவள் யாமையை எடுத்து நிறுத தஇயதுபோன்ற வடிவம் 

எனத் தன் வடிவையும், காமன் கடையெனத் தன் 

நடையையும் பழிக்கவும், அதப் பொருட்படுத்தாத, 

1 பெண்ணே / மாம் ஒருவரையொருவர் காதலிப்ப,தற்குக் 
காரணமாய மலர்க்கணையேகந்து நிற்கும் மாரன். நடையை 

ரீ கண்டதில்லையே; இதுகாரும் கண்டிலையேல், இப் 

போது காண்” எனக் கூறிக்கொண்டே; தன் இரு 

கைகளையும் வீசிடடந்து அவளுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டினான். 

குறளன் ௩டைகண்டு மஒழ்ந்தாள் கூனி. கூனி, 
சன் மீது கொண்ட கோபத்தை மறந்தாள் என்பதை 

அறிந்துகொண்ட குறளன், உடனே அவளை அணு, 
“ gorGu!l இனி உன்னை இகழ்ந்து கூறேன்) இது 

உறுதி; அரசன்மீது ஆணை) இனி ஈம் பகை மறந்து 
ம௫ழ்ந்து வாழ்வோமாக) காம்ஒருவரையொருவர் தொட் 

டுக்கூடி மகழ்தற்கேற்ற குறியிடம் எது என்பதை 

ஆராய்ந்து கூறுவாயாக!" என்று கூறி : வேண்டி. 

நின்றான்.
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குற்ளன், தன் பிழை உணர்ந்து, சூளுரைத்து அடங் 

கவே, அவளுக்கும், அவன்மீது ஆராக்காதல் பிறந்தது. 

அதனால், ௮வன் மார்பு பண்டுபோலாது, மென் 

மையும் இனிமையும் வாய்ந்தகாகப் புலப்பட்டது; 
அவன் மார்பின் மாண்பைப் பாராட்டிவிட்டு, 4 அன்ப! 

உன்னை இகழ்வதை நானும் கைவிட்டேன் ; கீ விரும்பிய 

வாறே, இனிக் கூடி வாழ்வோம். ஆனால், அதற்கு 

இது ஏற்ற இடமன்று ) நம்மைக் காணும் இவ்வரண்மனை 

வாழ்வார், பேயும் பேயும் கூடிய காட்சிபோல் இக் 
கூனும் குறளும் கலந்த காட்சியைக் காண்மின்'' எனக் 

கூறி நகைப்பர்; அவ்வாறு நகைத்தலை நான் பொறேன்) 

ஆகவே, பொற்றகடுபோலும் பேரழகு மிக்க உருவத் 

தாய், அரண்மனைக்கு அப்பால், அயலார் புகாத ஒரு 

பூஞ்சோலை உளது; ஆண்டு வருக. ஆங்கு, ஆன்றோர் 

கள், ,தம் அரிய ஓலைச் சுவடியின் தலையைக் கட்டி, ௮.தன் 

மீது இட்ட அரக்கலெச்சினை போல், ஆரத் தழுவி அகம் 
மகிழ்வோமாக'' என்று இனிக்கக் கூறி இசைந்து 

சென்றாள். 

** என் நோற்றனை கொல்லோ ? 
கருள் நிழல்போல் நுடங்கிய மென்சாயல், 
ஈங்கு உருச் சுருங்கி 
இயலுவாய் ! நின்னோடு உசாவுவேன் ; நின்றீத்தை. 

5. அன்னையோ! காண்தகை இல்லாக், குறள்காழிப் போழ்தினான் 
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்மகனே:! நீ எம்மை 
வேண்டுவல் என்று விலக்கினை ; நின்போல்வார் 

தீண்டப் பெறுபவோ மற்று. 

மாண்ட, எறித்த படைபோல்: முடங்கி, மடங்கி 
70. கெறித்துவிட்டன்ன நிறை ஏரால், என்னைப் 

பொறுக்கல்லா கோய்செய்தாய் போறீஇ , நிறுக்கல்லேன் ; 
நீ நல்கின் உண்டு என்உயிர்,



15. 

20, 

25. 

30. 

35. 

40. 
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குறிப்புக்காண் ; வல்லுப் பலகை எடுத்து நிறுத்தன்ன 
கல்லாக்குறள ! கடும்பகல்வந்து, எம்மை 

இல்லத்துவா என மெய்கொளீஇ ; எல்லா ! நின் 
பெண்டிர் உளர்மன்னோ ? கூறு. 

நால்லாய்கேள் ! உக்கத்து மேலும் நடு உயர்ந்து, வாள்வாய 
கொக்கு உரித்தன்ன கொடுமடாய் ! நின்னையான் 
புக்கு அகலம் புல்லின், கெஞ்சு ஊன்றும் , புறம்புல்லின், 

அக்குளுத்துப் புல்லலும் ஆற்றேன் , அருளீமோ ! 
பக்கத்துப் புல்லச் சிறிது. 

போ; சீத்தை , மக்கள் முரியே! நீ மாறு ; இனித்தொக்க, 
மரக்கோட்டம் சேர்ந்தெழுந்த பூங்கொடிபோல 
"நிரப்பமில் யாக்கை தழீஇயினர் எம்மைப் 
புரப்பேம் என்பாரும் பலரால் ; பரத்தை, என் 
பக்கத்துப் புல்லீயாய் என்னுமால் ; தொக்க 
உழுந்தினும் துவ்வாக் குறுவட்டா ! நின்னின் 

இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு ? கழிந்தாங்கே, 
யாம் வீழ்தும் என்று தன்பின்செலவு முற்றீயாக் 
கூனிகுழையும் குழைவு, காண் ; 

யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் ; தோள்இரண்டும் வீசி, 
யாம்வேண்டேம் என்று விலக்கவும், எம்வீழும் 
காமர் நடக்கும் நடைகாண் ; கவர்கணைச் 

சாமனார் தம்முன் செலவு காண்க. 

ஓஒகாண் ; நம்முள் நகுதல் தொடீஇயர் ஈம்முள்காம் 
உசாவுவம் ; கோன்துடி தொட்டேன். 

ஆங்காக, சாயல் இன்மார்ப ! அடங்கினேன் ; * ௭ 
பேயும் பேயும் துள்ளல் உறும் ' எனக் 
கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் ! 

தண்டாத் தகடுருவ ! வேருகக் காவின்கீழ்ப் 
போதர் அகடுஆரப் புல்லி முயங்குவேம் ; 
துகள்தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை 
முகடு காப்பு யாத்து விட்டாங்கு. '”
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குற்றேவல் புரியும் கூனும் குறளும் ஊடிப் பின்னர்க் கூடியது. 

7,  நகோற்றனை - தவம்செய்தனை) 2. நுடங்கெ- 
நெளிந்த; 4. உசாவுவேன் - வினாவுவேன், Bloor B Son 5 - 
தி.ற்பாயாக , 5. காண் தகை: காணத்தக்க அழகு; குறள் 
காழிப்போழ்து - குறளாய்ப் பிறப்ப,கற்குரிய வாயப் 
பமைந்த காலம் 6. பறழ் - இளமையைக் குறிக்கும் 
பெயர்) 9, மாண்ட - மாட்சிமைப்பட்ட;) எறித்தபடை- 
சலப்பையில் கோக்கும்கொழு; 10. கெறி,த்துவிட்டன்ன- 
மூறித்துவிட்டாற் போன்ற); நிறை ஏரால் - நிறைந் த அழ 
கால் (இகழ்ச்சிக் குறிப்பு) 14, பொறிஇ- தாங்கிக் 
கொண்டு ; நிறுக்கல்லேன் - வாழமாட்டேன், 18. வல்லுப் 
பலகை - சூதாடும் பலகை) 72. மெய்கொளி இ - என் 
கைகளைப்பற்றி; 74. உக்கம் - தலை) இடையுமாம்) வாள் 
வாய - வாள்போலும் வாயைஉடைய/ 78. கொடுமடாய் - 
வலுக்க கூனியே ; 19. அ௮கலம்-மார்பு; 80. அக்குளு க்து, 
கிச்சுக்கிச்சூற்று) 22. சதை - சீ கெட்டவனே) மூரி-பாதி 
அதாவது குள்ளன்) 94, நிரப்பமில்யாக்கை - முழுதும் 
வளராத உடல்) அதாவது கூன்) 25. ur gongs - SY 
மைக்குணங்கள் உடையவண்) 26. புல்லீயால் = FEO 
வாயாக; என்னுமால் - என்று கூறும்; 7. துவ்வா- 
வளராக) நிரம்பாத; அதாவது, உழுக்தின் அளவினும், 
உருவால் சிறியவன் என்பது) 49. வீழ்தும் - விரும்பு 
இன்றேம் ; முற்றீயா - இசையாக 50. குழைவு - நெளிவு 
அசைவு; 88. கவர்கணை - காதலர் உள்ளங்கைக்கவரும் 
மலர்க்கணை, 84. சாமனார்-காமன் தம்பி) தம்முன் - அவன் 
முன் பிறந்தோன் (காமன்); 88. தொடி இயர் நகுதல் 
என மாற்றிது, கொட்டு மகிழ்தற்கு எனப் பொருள் 
கொள்க) 86, உசாவுவம் - ஆராய்வோம்; கோன்-அரசன்) 
அடிதொட்டேன் - அடிகொட்டு ஆணையிட்டேன்/ 
2௦. துள்ளல் - துள்ளிக்கூத் தாடல்) உறும் - ஓக்கும்/ 
29. கோயில் - - அரண்மனை 7 40, தகடு - பொன்தகடு/ 

49. துகள் தபு - குற்றமற்ற ; காட்சி - அறிவு) 48. முகடு- 
தலை; காப்பு யாதிது - கட்டு அரக்கலச்சினையிட்டு;



30 

யாம் யார? 

மணந்து மனையறம் மேற்கொண்டு, மனம் நிறைந்த 

வாழ்வு வாழும் ஓர் இளாஞன், மனைவி தரும் இன்ப,த்ைம் 

பெருக நுகர்ந்தமையால் அவ்வின்பத்தில் வெறுப் 

புற்றுச் சிறிதுகாலம், பா.கீதையர். தொடர்புகொண்டு 

இரிந்தான். அவன், அவ்வாறு வாழ்க்கையில் தவற, 

அவனுக்கு வழிகாட்ட வந்து சேர்ந்தான் பாணன், 

இளஞன் அளிக்கும் புதுப் புதுப் பொருள்களைப்: 

பெற்றுப் புகழ்ந்து பாடி, ௮வளை இமைப்பொழுதும். 
பிரியாது வாழும் பாணன் இகாஞன் பரதிையர் ஒழுக: 
கத்துற்கு உற்ற துணையாய் அமைந்தான். அவன் 

துணையால், நாள்தோறும் புதுப்புதுப் பர,தைைையரைப் 
பெற்றுப் பேரின்பம் நுகாந்தான ; நாள் ல கழிந்தன. 

மனைவியோடுகூடி நடாத்தும் மனையற மாண்பினை 

நினைந்து, மீண்டு, தன் மனை புகுந்தான். 

கணவன் ஒழுக்கக் கேட்டை ' உணர்ந்து, அவளை 

வெறுத்து, வருக்இக்கடந்த மனைவி, : வாழ்க்கையில் 
வழுக்கி வீழ்ந்த அவளை வரவேற்க விரும்பவில்லை ;
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மேலும். *இதக்கனைகாள், என்னை மறந்து இரிக் தவனுக்கு, 

இன்று; என்மீது அன்பு சுரந்திருக்கும் என்பதற்கு 

என்ன உறுஇ; தான் விரும்பும் பரத்தையின் வீடு 

நோக்கிச் செல்வான் எனவீடு வழியில் இருந் தமையால், 

சங்கு வந்துளான் *? என இவ்வாறு எண்ணிற்று அவள் 

உள்ளம். அதனால், அவனைக் தான் காண்பதையும், 

அவன் தன்னை அணுகுவதையும் வெறுதீ தாள் ) அவன் 

ன்னை அணுக வருவதைக் கண்டு, :*ஏடா7/ அணுச: 

வாராதே) அங்கேயே நில்) அங்கேயே கில்) உன்னைப் 

புணரும் மகிழ்ச்சிப்பெருக்கால், மணம்காறும் எண்ணெய் 

சி, மலர்சூடி. வாழும் மங்கையர் மன கோக்கச் செல்லும் 

நீ, வழி மயங்கி, இங்கு வர்துள்ளாய் என்பதை அறி 

(வேன்) நீ வந்தவாறே திரும்பிச்செல்) உன் உள்ளம் 

கவர்ந்த அப்பரத்தையின் மனைநோக்கி உன் கால்கள் 

அிவக்கக் கடுகி ந௩ட'' என்று கூறி வெகுண்டாள். 

" இணஞன், மனைவியின் சினம் எண்டு சிறித மருண் 

டான்) பின்னர் ஒருவாறு தெளிந்து, 4 பெண்ணே. 
ஊரப்புறத்தக, ஒருவன் புதிதாகப் பிடித்துவந்து 
காடைககாப் போர்செய்யவிட்டு, வேடிக்கை காட்டிக் 

'கொண்டிருந்கான் ; ௮கலைக்கண்டு கின்றமையால் காலம் 

கடந்து விட்டது; அதுவல்லது, டீ கூறும் குறை 

எதையும் நான் அறியேன்; இது உண்மை” எனத் 

துணிந்து ஒரு பொய் கூறினான். 

கணவன், காடைப்போர் கண்டுவக்ேே கன் எனக், 

கூறுவது பொய்யென்பதை அவள் அ௮றிவாளாதகலின், 
** ஏடா? நீ காடைப்போர் கண்டு களித்து கின்றாய் 

என்பதை கானும் கேட்டறிந்தேன். அமமட்டோ! 8 

கண்ட காடைப்போர் எதக்தகைத்துி அக்காடையின் 

இயல்பு யாது? -அ௮க் காடைக்குரியோன் யாவன் என் 
பனவும் அறிவேன்; அன்ப! புதிய புதிய காடைகக£க்
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கைப்பற்றிக் கொணர்ந்து போரிட்டுக் காட்டுவதால் 

உண்டாம் வளதத வாயாரப் பாராட்டி, ௮க் காடைகள் 

அகப்படும் இடத்தைவிட்டுப் பிரியாது காத்திருந்து 

அகப்பட்ட காடைககா அ௮ன்பாகத் தடவிக்கொடுக்கும் 
புலையன், இனிய இசை எழுப்ப, அவ்விசைகேட்டு மயங்௪' 

அகப்பட்ட புதிய காடையின் போரைக் கண்டுவக்தாய்: 

என்றும், அப்போரில்பட்ட புண், புலராது பெருந்துயர் 
குந்தது என்றும் பிறர் கூறக்கேட்டேன் ; 

1 அன்ப! எப்பொழுதும் நீ ௮க்காடையோடு தரி: 

வகைக் காணும் ஊரார் கூறும் பழிச்சொற்களைப். 

பொருட்படுத்தாது, 8, அக்காடையை மார்பிலே 

அ௮ணைத்துக்கிடக்க, நீ அவ்வாறு கைவிடாது கைக். 

கொண்டு வாழ்வதால், செருக்குற்ற அக்காடை, கனக்கு 

மாறுபாட்டைக் தருமாறு தன்னோடு போர்செய்யவல்ல- 

பிறிதொரு காடையைக் சண்டவிடதீதும் அஞ்சாது: 

௮.தனோடு போர்செய்யும் போரையும் கண்டு மஇழ்க் தாய், 

என்னும் சிலர் வந்து கூறினர். 

“அ௮ன்ப7/ அக் காடை போரில் பெற்ற புண்ணிற்கு. 

மருந்தடும் 8, அம்மருந்து புண்ணில் நன்கு படுதற்- 
பொருட்டு, அப்புண்ணை மூடிய மயிர்களைப் பறிக்குங்கால்: 
கோவப் பறிக்காது, பையப் பறித்து அன்புகாட்ட, அக். 

காடை தன்னை எஇர்த்த காடையை, விரைந்து போரிட்டு 
வென்று முடி.வு காணாது, ௮க் காடையோடு தொடர்ந்து 

'செய்த போரைக்கண்டு நின்றாய் என்றும் வேறுசிலர் 
வந்து கூறினர்'' என்று கூறி, அவன் கூறிய காடைம்: 

போர்க்காட்சுககாக காட்டுவாள்போல், “அன்ப! காள் 

கோறும் நீ புதிய புதிய பொருள்களைக் கொடுக்க, பெற்ற: 
அக் கொடையைப் பாராட்டித் கன் கையாழ் இசைத்து. 

உன்னை மஒழ்வித்து, உன்னைவிட்டு நீங்கா “உன் நிழல் 

போல் உன்பின்துிரியும் பாணன், தன்யரழோனை
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கட்டுக் தன் வயப்பட்ட பரத்தையரை, மேலும் 

இனியன பல கூறி - அகப்படுத்தஇக்கொண்டுவந்து 

கொடுக்க, அப்புதிய பரத்தையரோடு கலவிப்போர் 

கண்டு களித்தாய்) அப்போரில் நீ பட்ட புண்கள் 

இன்னமும் ஆதிற்நில, 
.. “ன்ப! உன் ஒழுக்கக் கேட்டினை உணர்ந்த ஊரார் 

பழிப்பதையும் பொருட்படுக் காது, அப்பரதைதையை 

உன் மார்புமாலை மயங்குமாறு ௮ணை த துக்கொண்டு 

அன்பு காட்டிய ரீ, அப்பர.தைையை அனுப்பி, வேறு சில 

பரத்தையரை அகப்படுக்தக் கருதினாயாக, அதுகண்டு 

அவள் ஊட, அதைப் பொருட்படுத்தாத, பு,திய பரதீ 

வையரைப் பெற்று மகிழ்ந்தனை) அ.கனால் உண்டான 

உன் உடற்புண்கள் இன்னமும் ஆறவில்லை. 

“மேலும், அன்ப! கலவிக் காலத்தில், பல்லாலும், 

நகத் தாலும், கன்னங்களில் பண்ணும் புண்கள், ஆம 

மாய்ப்பதியின் இவள் வருந்துவாள் என்று, அன்பால் 
அ௮ஞ்சும்ரீ, புண்பண்ணாது, அவள் மேனியை மெல்லத் 

தடவிக்கொடுக்க, ௮தனால் ஆராமைகொண்ட. அவள்; 

* இவன் என்னை வருத்து இன்பங் கொண்டிலனே' என 

எண்ணி ஏங்க, உன்னோடு ஊட, அவள் ஊடல்தகணித்துப் 

புணர்ந்து வந்துளாய் ; அன்ப/ 8 மறைவாக நிகழ்்த்.திய 
அக்காதல் விகாயாட்டை, உன் முகமே உணர்த்தி 

விட்டது” என்று ௮வன் மேற்கொண்ட பரத்தையர் 

ஒழுக்கக் RSG S கான் உணர்ந்திருப்படத உரைத்து 

அடிச் சனந்தாள். 

இவள் என் ஒழுக்கக் கேட்டினை உணர்ந்துகொண் 

டாள்) ஆனால், ௮) ஒப்புக்கொண்டால், இவள் உளம் 

வருந்துவாள் ;) : ஆகவே; ௮ை அறவே மறுத்தல் 

'வேண்டும்'” எனத் துணிந்தான் இளைஞன்; அதனால், 
** பெண்ணே! நீ கூறிய எதையும் கான் அறியேன் :
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இஃது உண்மை) இதை உறுதி செய்ய உன்னைத் 

கொட்டுச் சூளூரைக்கவும் தயங்கேன் '' என்று கூறினான் 

கவறும் செய்துவிட்டு, அதை மறைக்கத் தன்னைத் 

கொட்டுச் சூளுரைக்கவும் துணிந்த சணவன் செயல் 
கண்டு கலங்கிய அவன், ஐயே! என இசைத்து 

அவனை இகழ்ச் தாள். 

கான் சூளுூரைக்கத் துணிர் தமை கண்டும், மனைவி, 

குன்னைத் தெளியாமை கண்ட இகாஞன், * பெண்ணே! 

நான் ஈடற்ததைக் கூற, ௮அடைப் பொய்யென்று கள்ளும் 
8, உல௫யலறியாப் பேதை போலும் '' எனக் கூறிச் 

சிறித சினந்தான்) ஆனால், அவளோ, அவன் சினம் 

எண்டும் ஈந்ை கலங்கினாளல்லள்); மனைவியின், மன 

வுறுஇயைக் சண்டான் /) பொய்யுரைப்பதில் இனிப் பய 

னில்லை; உண்மையை ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பை 

வேண்டுவதே வழி எனக் கருதினான்; உடனே “*நல்ல 

வளே ! நான் செய்க தவறுகளை நீ கண்டு கொண்டாய் 7 

நான் கூறியன பொய் என்பதையும் புரிச்துகொண்டாய் 

என் களவொழுக்கத்தைக் கையோடு பிடித்துவிட்டாய் 

நான் உனக்குச் தவறு செய்துவிட்டேன்; என்னை 

மன்னித்து எற்றுக் கொள்வாயாக'' என்று இரந்து கூதி 

வேண்டிக் கொண்டான். | 

கணவன்; குவற்றநினை ஒப்புக்கொண்டு மன்னிக்க 

வேண்டியும், அவள் சினம் கணிந்திலது; அதனால், 

அவள், ** அன்ப! 8ீ வேண்டியவாறு, உன்னை மனனித்து 

ஏற்றுக்கொள்ள நான் யார்? ௮குற்கு எனக்கு என்ன 

உரிமை உளது? மேலும், உன் அன்பைப் பெற்ற அப் 

பரத்தையர், நீ கைவிடின் பெரிதும் கலங்குவர்; அவர் 

வருந் காவாறு அவரைப் பாணன் துணையால் பெற்று, 

அவர்க்குப் பேரின்பம் தந்து மகிழ்ந்து வாழ்வாயாக”? 

எனக் கூறி வெறுத்து விரட்ட விரும்பினள்; ஆனால்
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அதை அவ்வாறு விளங்கக் கூற அவள் பெண்ணுள்ளம் 

தாணிற்று; அதனால், *'அன்ப/ ௮க்காடைகள், முன்னர் 

உன்னால் அளிக்கப் பெற்றுப் பின்னர்க் கைவிடப்படின் 

வருக்தும்; அவை வருக்காவாறு, அவற்றைப் புலையன் 

துணையால் பெற்று, போர் செய்யவிட்டு மகிழ்வாயாக'”. 

என்று கூறி, அவண் நில்லாது, அவ்விடம் விட்டு 

BO (HOT 

5. 

10. 

15. 

20. 

நில் ஆங்கு ! நில் ஆங்கு ; இவர்தரல் எல்லா ! நீ, 

நாறுஇருங் கூந்தலார் இல்செல்வாய், இவ்வழி, . 
யாறு மயங்கினை போறி ; நீ வந்தாங்கே 
மாறுஇனி நின்னாங்கே நின் சேவடி சிவப்பச் ! 

செறிந்து ஒளிர் வெண்பல்லாய் ! யாம் வேறு இயைந்த 

குறும்பூழ்ப் போர்கண்டேம் , அனைத்தல்லது, யாதும் 
அறிந்ததோ இல்லை, நீ வேறு ஓர்ப்பது, 

குறும்பூழ்ப் போர் கண்டமை கேட்டேன் ; நீ என்றும் 

புதுவன ஈகை வளம்பாடி.க், காலிற் 
பிரியாக், கவிகைப்புலையன் தன் யாழின் 
இகுத்த செவிசாய்த்து இனி இனிப் பட்டன 
ஈகைப் போர் கண்டாயும் போறி ; மெய்எண்ணில் 

தபுத்த புலர்வில புண். 
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய், அல்கல் நின் 
தாரின்வாய்க் கொண்டு முயங்கிப் பிடிமாண்டு 
போர் வாய்ப்பக் காணிணும் போகாது கொண்டாடும் 
பார்வைப்போர் கண்டாயும் போறி ; நின்தாள் மேலாம் 

ஈரமாய்விட்டன புண். 

கொடிற்றுப் புண் செய்யாது, மெய்ம்முழுதும் கையின் 
துடைத்து டீ வேண்டினும், வெல்லாது கொண்டாடும் 
.ஒட்டியபோர் கண்டாயும் போறி ; முகந்தானே 
கொட்டிக் கொடுக்கும் குறிப்பு. 

ஆயின், ஆயிழாய் ! அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை 
போற்றிய ிின்மெய் தொடுகு.
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25. அன்னையோ ! மெய்யைப் பொய்என்று மயங்கிய கைஒன்று 
அறிகல்லாய் போறி ; காண் நீ. 

நல்லாய் ! பொய்யெல்லாம் ஏற்றித் தவறு தலைப்பெய்து 
கையொடு கண்டாய் ; பிழைத்தேன் ; அருள் இனி, 

அருளுகம் ! யாம் யாரேம் ? எல்லா ! தெருள 
30. அளித்து நீ பண்ணிய பூழெல்லாம் இன்னும் 

விளித்து, நின் பாணோ டாடி, அளித்தி ; 

விடலை ! நீ நீத்தலின் நோய்பெரிது ஏய்க்கும் 
நடலைப்பட்டு, எல்லா ! நின்பூழ், ”? 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவன், அது மறைத்துக் குறும் 
பூழ்ப்போர் கண்டு வந்தேன் என; தலைவிஉறழ்ந்துகூறி ஊடியது. 

3. இவர்தரல் - அ௮ணுகவாராதே) 8. நாறுஇருங் 
கூந்தல் - மணம் நாறும் கரிய கூந்தல்) 8. யாறு- 

வழி; போறி-போன்றுஉள்ளாய்) வந்்தாங்கே - வந்தது . 

போலவே 7 4. மாறு - திரும்பிச் செல்) நின்னாங்கே-உனக் 

குரிய அப்பரதையர் மனைக்கே ; நின்னாங்கே, சேவடி. 

சிவப்பமாறு எனக் கூட்டுக, 34. செறிந்து: நெருங்க; 
ஒளிர் - ஒளிவீசும்) வேறுஇயைகந் த - பு.இிகாசவக்,தர 
6. குறும்பூழ் - காடை, /. ஓர்ப்பது-எண்ணுவது; 9. ஈகை 

கொடை, காடை; இருபொருளும் கொள்க; காலிற்மிரியர- 

உன்னிடத்தினின்றும் பிரியாத) 10, கவிகை-யாழ் 
வாசிக்கக் கவிந்த கை; காடையைத் தழுவக் கவிந்தகை7 

புலையன்- பாணன்); காடைபிடிப்போன ) 17, இகுத்த- 

தாழ்ந்த; இனிஇனி - புதிதாக; 19, தபுத்.த- கொன்றன; 

24, கவ்வை- அலர்; உளைந்இீயாய் - வருந் தாய்; அல்கல்- 

குங்குகன்ற;) 15. தாரின்வாய் - மாலையிடத்து; 19.: 

கொடிற்றுப்புண்-கன்ன தஇல் செய்யும்புண்) 27. ஒட்டிய- 

உன்னைவிடாதுபற்றிய/ 99. கொட்டிக் கொடுக்கும்-) களி 
வாக அறிவிக்கும்; 24. போற்றிய - உனக்கு உறுதியாக 

உணர்த்குற் பொருட்டு; கதொடுகு - கொட்டுசசூள் உரைப் 

18
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பேன்; 98, கைஒன்று- உலகியல் ஒழுக்கம் எதையும்; 
26. அ௮றிகல்லாய் - அறியாய் ) 97. தலைப்பெய்து- தலைமேல். 

ஏற்றி) 28. பிழைத்தேன் - பிழை செய்துவிட்டேன் 

81. அளிக் இ-௮ருள் பண்ணுவாயாக) 88. விடலை - ஒரு 

ஆண்பாற் சிறப்புப் பெயர்) 2௨. ஏய்க்கும் - அடையும்) 

25. நடலைப்பட்டு - வஞ்சிக்கப்பட்டு.
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ar அரசிளங்குமரன், தன் ஆருமிரனைய மனைவி. 

யோடு, மனையற வாழ்வு மேற்கொண்டு மகிழ்ந்து வாழ்ந் 

இருந்தான் ; ஒருநாள் வீட்டைவிட்டு வெளியே சென்ற 

வன், ஆங்கே ஓர் இளம் பரதீைகையைக் கண்டு, அவள் 

அழகிற்கு அடிமையாகி அ.றிவிழந் தான் ; அவள் பின் 
சென்று, அவளோடு ஆடிப்பாடி அகமகிழ்ந்தான் 7 

அவன் மனைவி, நாள் சில கழியவும், கணவன் வாராமை 

யால் கலங்ஒ, அவன் வருகையை எதிர்கோக்கிக்் காத்துக் 

இடக்தாள் ; அந்நிலையில் அவனும் வந்து சேர்ந்தான் 7 

அவன் வருகையைக் தொலைவிலேயே கண்டு களிமக&ழ் 

கொண்டாள்; ௮வனை எதிர்கொண்டழைக்க விரைந்து 

வாயிலை அடைந்தாள்) ஆனால் அந் கோ! அவள்கண்ட 

quer arf, guar அழப்பண்ணிற்று) அவன் 

மார்பின் அழகைக்கண்டு, அவன் மொழியின் இனிமை 

கேட்டு மகிழத்துடி,த்தவள், அவனை அணுகவும் 

அஞ்சினாள் ) அவன் ஆடைகள் டீடிப்புக்குலைய, கரைகள் 

இழிய நலங்கியிருந் தன ) அவன் மார்பிற் பூசிய சக். தனச்
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சாந்து, கரைந்து கலையுமாறு வேர்வை, வழிய வழிய 

வந்இருந்தான்;) அவன் தலைமாலை, தோளிலே வீழ்ந்து 

தன் நிறம் கெட்டுக் கசங்இக்கெந்தது. இக்காட்செளைக் 
கண்டாள்) கணவன் எங்கோ சென்று இவ்வாறு தன் 

நிலைகுலையுமாறு, யாதோ ஒரு பெருஞ்செயல் புரிந்து: 

வருகிறான் என எண்ணினாள் ) அவன் செய்த செயல் 
எவ்வளவு சிறந்ததேதேயாயினும், அவன் தன்னைத் தனியே 

விடுத்து, இத்தனை நாளும் பிரிந்திருக்க வருத்தம் 
அவளை வாட்டியதால், அவள் அவனை கோக்கி ॥ ஐய 

இத்தனை நாட்களாக நீ எங்கே போயிருந்தாய் ) அங்கே 

ரீ இவ்வாறு நிலைஞுலையுமாறு, நீ பண்ணிய பெருஞ் 
செயல் யாது? இப்பொழுது, இங்கு எங்கே வந்தாய?”” 

என வினவிச சினந்தாள். 

ப. பரத்தையர் தொடர்பால் தன் மெய்பெற்ற வேறு 

பாடுகளை, அவள் சிறிதும் பிழையின்றிக் கண்டு 

கொண்டது, அவளை நடுங்கச்செய்கது; அதை அவள் 

அறிந்துகொள்ள அவளுக்குக் துணைபுரிந்த அவள் 

கண்களைக் கண்டு அஞ்சினான் j அவை, தகம் நுண்ணுணர் 

வால், எதையும் ஊன்றி கோக்கும் நோக்கால், தன்பால் 

உள்ள பிற குறைகளையும் .கண்டுவிடுமோ எனக் கலங்க 

னான்; அதனால் அவற்றை; அவற்றின் தொழிலை 
மறக்கச்செய்யும் கருக்தோடு, : இரு நீல மலர்க எதிர் 

எதிராக ஏந்திப்பிடித்துப் பிணை க்துவைத் தாற்போல். 
பேரழகுகாட்டும் அழகிய கண்களே/ அத்தகைய 

கண்கைப்பெற்ற அழகிய . நல்லாளே.!”” என . ௮வற் 
றையும், அவளையும் பாராட்டினான் ) தன் பாராட்டால் 
அவையும், அவளும் குறைகாணும் தம் செயல் மறக் 

இருப்பர் எனும் துணிவால், .“பேண்ணே/ போன 

இடத்தில், குதிரை ஏழ்றம் பழகினேன் ;) ௮,தனாலேயே 

அன் வருகை” தடைப்பட்ட து” என்றான்.
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அவன் அவ்வாறு கூறிக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே, 
அவள் அவனை உற்று நோக்கினாள்; ஆடையும் 
அணிந்த மாலையும் நகிலைகுலைந்திருப்பகோடு, அவன் 
மேனியும் கன் நிலை திரிந்திருப்பைைக் கண்டாள் ; 
அவன் உடம்பெல்லாம், நகம்கொண்டு சீறியகாலும் 

பற்கள் அழுந்தியகாலும் உண்டான புண்கள் நகிறைக் 

திருப்பப் பார்த்தாள்) இவ்வாறு அவனைப் புண் 
செய்யும் ஆற்றல்வாய்க் த பகைவர் ஒருவரும் இல்லை 

என்பைத அவள் அறிந்தவள்) அதனால், அப்புண்கள் 
அவன்பால் விருப்பங்கொண்ட யாரோ ஒரு பெண், 

அவனோடு கூடிப்புணர்ந்த காலச்தில் பண்ணிய 

புண்களே என்பதை உணர்ந்துகொண்டாள்; அவன் 
ஆடை கலங்கியதும், சந்தனம் சிதைந்ததும், மாலை 

கசங்கியதும் அதன் Sra என அறிந்தாள்? 

இவற்றால், கணவன் பரத்தையர் கொடர்பு கொண்டு 

ளான், இதுகாரும் ௮வன் அ௮வளிடத் திலேயே சென் 
நிருந்தான் என்பதை உறுதிசெய்து கொண்டாள் 

அ. தனால், அவன் *கு.இரை ஏறி உலாவர்சேன் '' எனக் 

௯டறக் கேட்டதும், அவள் அவனை நோக்கி “அன்ப! நீ 

ஊர்ந்த குதிரை எது என்பதை கான் அறிந்துகொண் 
டேன்; அது, வனப்பு மிகுமாறு வாரிமுடி.தீத அழகிய 

கூந்தலாகிய, அழகாகக் கத்தரித்துவிடப்பெற்ற பிடரி 

மயிரையும், கூந்தல் முடிமீது விரித்துப் பிணித்த துஞ்சு 

எனும் அணியாகிய சிவக் த தலையாட்டத்தையும், இடை 

யிடையே நீலமணி வைத்துத்: தைத்துக் கழுத்தைச் 

சற்றி அணியும் கட்டுவடமாகிய வல்லிகை எனும் 

கழுத காரகிையும், காகுற் கடந்து தொங்கும் புல்லிகை 

எனும் காகணியாகய கன்னசாமரையினையும், தெய்வ 

உத்தி எனும் தலையணியில் பிணித்து, கண்களில் படு 

மாமு தொங்கவிடப்பெற்ற சுட்டி எனும், அ௮ணியாகிய 
சம்மட்டி. எனும் சாட்டையும், நூலால் ஆய மெல்லிய
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மேலாடை ஆூய, கடிவாளத்தையும், ,பன்னிற மணி 

ககாக்கொண்டு மூன்று கோவையாகப் பண்ணிய முக் 

கண்டன் எனும் கழுக்து வடமாகிய கண்டிகை எனும்: 

கழமுத்கணியையும், அணிந்து, மேகலையாகய கண்டையும் 

சிலம்பாகிய கெச்சையும் கலீர் கலீர் என ஒலிக்க வந்து.. 

உன்னால் காதலிக்கப்பெற்று, நீ ஊர்ந்து இரியும் காமக் 

கிழத்தஇியாகிய அக்குதிரையைச் செண்டு வெளியில் 
கொண்டு சென்று ஊராது, வண்ணம் கட்டி வனப்புற்று 

விளங்கும் அவள் மாடத்தில், அழகிய கிலா முற்றத்தில், 

ஆதி எனும் விரைவுகோன்ற ஊர்ந்து இஃலாத்தாய்; 
அன்ப? நீ ஈல்ல குதிரைச் சேவகன் ஆகுவை) நீ' 

eur ips |” 

* அன்ப 7 நம் மதுரைமாநகரில், வீதிகளில் வீழ்ந்து 

கிடக்கும் குப்பைக் கூளங்களை, விடியற்காலத்தேக சென்று: 

பெருக்க எடுத்து, வாரிக்கொண்டுபோக, அவ்விடக்: 

களில், பெருக்கிய துடப்பம் இழுத்த கோடுகள் வரி 
வரியாககதி கதோன்றுவதுபோல், உன் மேனியில் வரி. 

யாகப் புண்படுமாறு இறியதும் அக்குதிரைதானோ? 

கூரிய நகம் பொருந்திய. குளம்பினைக்கொண்ட றுக் 

குதிரை மிகவும் கொடிதுபோலும்: அக்கு இரையை. 

அடக்கி ஆளும் ௮ன்ப/ அதனால் அழிவுறாது நீ நெடிது 
வாழ்க ! . ௮ன்ப/ மூங்கிலால் பண்ணிய காழி உழக்கு. 

போன்ற அளவு கருவிகளின் அடியை வண்ணத்தில் 

தோய்த்துத் தோய்த்து அழுத்தி அழகு செய்யப்பெற்ற 
கு. திரையின் முதுகுபோல், உன் மேனியைக் கவ்விக் 

கவ்விப் புண்ணாக்கியதும் அ௮க்குதஇிரைதரனோ 27 இறிதும்: 

அச்சம் அற்று, அவ்வாறு கடித்து .வடுப்படி.த்திய 
அக்குதிரை பெரிதும் விஷம்போலும் ) அக்கு இரையை 

அடக்கி ஆளும் அன்ப! அ௮,தனால் அழிவுறாது ரீ நெடிது: 
வாழ்க 7” என் வாழ் கதுவாள்போல் பழித் தாள்.
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அவள் ஆத்திரம் அம்மட்டோடு அடங்கவில்லை ; 
மேலும் அவனைப் பார்தத; *அன்ப/ நீ ஏறித் திரிந்த 

குதிரை இது என்பதை அறிந்துகொண்டேன்; அது 
ஓர் அழகிய நல்ல குதிரை என்பகையும் அறிந்தேன் ; 

ஆனால், அக்குஇுரை, உற்றாரும், பெற்றாரும், ஊராரும் 
கூடி. மணம் செய்துதர, அறவழி கின்று பெற்ற பெருமை 
யுடையதன்று) தன்னலம் காடி உன் பின் இரியும் 

பாணன தூ.தாகச் சென்று, சேரிப் பர,த்ையர் சினந்து 

கோக்க, காற்றெனக் கடுகக்கொணர்க்தது அக்குஇரை; 

உன் உருவு நலத்தை அழிக்கும் கொடுமை மிக்க 
அக்குகிரைமீது ஏறித்திரிய எண்ணாசே; என் சொல் 

கேளாது, அக்குதிரையை அடக்கி ஆளும் சேவகனாய் 
வாழ்வதையே விரும்புவையாயின், ஈண்டு வாராது 

யாண்டேனும் சென்று இரிக; அதன்மீது ஏறித் திரிய 

இன்றே செல்க ; இமைப்பொழுதும் ஈண்டு கில்லற்க 

எனக் கூறிக் கடிந் காள். 

** ஏந்து எழில் மார்ப ! எதிர் அல்ல நின்வாய்ச்சொல் ; 
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானைப் பரிந்து ஆனா மைந்தினை ; 
சாந்தழி வேரை ; சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை ; 
யாங்குச்சென்று, ஈங்கு வந்தீத்தாய் 1! கேள் இனி, 

5. ஏந்தி, எதிர்இதழ் நீலம் பிணைந்தன்ன கண்ணாய் ! 
குதிரை வழங்கி வருவல். 

அறிந்தேன் ; குதிரைதான், 
பால் பிரியா ஐங்கூந்தல் பன்மயிர்க் கொய்சுவல், 
மேல்விரித்து யாத்த சிகழிகைச் செவ்வுளை, 

19.. நீல மணிக்கடிகை வல்லிகை, யாப்பின்கீழ் 
ஞால் இயல் மென்காதின் புல்லிகைச் சாமரை, 

மத்திகைக் கண்ணுறையாகக் கவின்பெற்ற 

உத்தி ஒருகாழ், நூல் உத்தரியத் திண்பிடி, 
கேர்மணி நேர்முக்காழ்ப் பல்பல .கண்டிகைத், 

15. தார்மணி பூண்ட தமனிய மேகலை,
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நூபுரப் புட்டில், அடியொடு அமைத்து யாத்த 
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப, இயற்றி, நீ 
காதலித்து ஊர்ந்த நின் காமக்குதிரையை 
ஆய்சுதை மாடத்து, அணிநிலா முற்றத்துள், 

20. ஆதிக் கொளீஇய அகையினை ; ஆடுவை 
வாதுவள் ; வாழிய ! நீ; 

சேகா! கதிர்விரி வைகலின் கைவாரூஉக் கொண்ட 
மதுரைப் பெருமுற்றம்போல, நின் மெய்க்கண் 
குதிரையோ வீறியது ? 

25. கூர்உகிர் மாண்ட குளம்பின் அது நன்றே ; 
கோரமே ! வாழி ! குதிரை. 

வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகைக் குத்திக் 
குதிரை உடல் அணிபோல நின் மெய்க்கண் 
குதிரையோ கவ்வியது ? 

30. சீத்தை , பயம்இன்றி ஈங்குக் கடித்தது நன்றே ; 
வியமமே ; வாழி! குதிரை. 

மிக௩ன்று ; இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை, 
பெருமணம் பண்ணி அறத்தினிற்கொண்ட 
பருமக் குதிரையோ அன்று ; பெரும ! நின் 

35. ஏதில் பெரும்பாணன் தூதுஆட, ஆங்கேயோர் 
வாதத்தான்வந்த வளிக்குதிரை ; ஆதி 
உருவழிக்கும் அக்குதிரை ஊரல் ; நீ ஊரில் பரத்தை 
பரியாக, வாதுவனாய் என்றும் மற்று அச்சார்த் 
திரி ; குதிரை ஏறிய செல். '” 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவ$ைத், தலைவி தாழ்த்த காரணம் 
என்என, குதிரை ஊர்ந்தேன் என அவன் கூற, “நீ ஊர்ந்த குதிரை 
பரத்தையே”' எனப் புலந்து கூறி, அவனை அவள் நெருக்கியது 
இது: 7 

1. Bir goo - Qew gQéeG மாறுபட்ட தன்று 
இரண்டும் ஒகு கன்மையவே ; 4. பாய்ந் காய்ந்த தானை-
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நலங்கிய ஆடை) மைந்தனை - வலியினை உடையை 
2. வேரை-வேர்வை உடையை); சுவல்-தோள்; கண்ணி” 
தலைமாலை) 8. சுவல் - பிடரி மயிர்; 9, சிகழிகை- தலையின் 

முடி) உண - கலையாட்டம் எனும் குதிரை௮ணி) 
70. வல்லிகை - குஇரையின் கழுத்தாரம்; 14, ஞால்இயல்- 

"தொங்கும் இயல்புடைய; புல்லிகை - மகளிர் அணியும் 
ஒரு காதணி; சாமரை - கன்னசாமரை எனும் குதிரை 
அணி, 12. உத்தி - சுட்டிஎனும் மகளிர் அணி) மத்திகை- 

குதிரைச் சாட்டை; உத்தரியம் - மேலாடை) பிடி - கடி 

arab; 4, முக்காழ் - முக்கண்டன் எனும் கழுத்து 

மாலை ; கண்டிகை - குதிரையின் கழுத்துமாலை; 15. gw 

னி௰ம் - பொன்) 16. நூபுரம் - சிலம்பு; புட்டில்-கெச்சை; 

79, சுசை - சுண்ணாம்பு) 90. ஆஇ-ஆ தஇிஎனும் ஒருவகை 

வேகம்; 27. வாதுவன் - குதிரைச் சேவகன்) 48. சேகா - 

சேவகா என்பதன் குறை; கைவாரூ௨க் கொண்ட- 

கையால் பெருக்கி எடுத்து; 99. முற்றம் - தெருவு? 

24. விறியது- கீறியது; 26. கோரம் - கொடியது); 

97, வெதர் - மூங்க்லால் பண்ணிய; சே.இகை - உழக் 

காலும், காழியாலும் வண்ணம் தட்டும் தொழில் 

20. சத்தை-௪ச/ கெட்டது! எனும்பொருள் தரும் 
குறிப்புச் சொல் : 34. வியமம் - விஷம்; பருமம் - மேகலை 
யணிந்த; சேணம் இடாத; 86. வாதத்.தால்-மாறுபாட் 

டால்; வளிக்கு இரை - காற்றெனக் கடுகிவரும் குதிரை; 

ஆதிஉரு - பண்டைய வடிவம்; 97. ஊரல் - ஊராக 
ஊரின் - ஊர்ந்தால் ; 98. பரி - குஇுரை ;
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ஒருவனும் ஒருத்தியும் உள்ளம் ஒன்றுபட்ட 
உயர்ந்த அன்புடையராய் இன்புற்று வாழ்ந் இருக் தனர்? 
ஒருநாள் ஊர்க்காவல் குறித்தோ, பொருள் ஈட்டல் 
கருதியோ மனைவியை வீட்டில் விட்டுப்போன இனன், 
போன இடத்தில் பரத்)ையர் உறவுகொண்டு, மனைவியை 

மறந்து வாழ்ந் இருக்கான்; அவன் மனைவி, கணவன், 

காவல் முதலாம் கடமை மேற்கொண்டு சென்றிருப்ப 
தாகவே கருதயிருக்காள் ; 

ஒருகாள், உண்மை வெவளிப்பட்டுவிட்டது; பரதீ 
தையர் உறவுகொண்ட அவன், BUGS, இன் உள்ளம் 

விரும்பும் ஒருக்தியோடு மட்டும் உறவு கொண்டா 
னல்லன் ; பரத்தையர் பலரோடும் தொடர்புகொண்டு 
வாழ்க் தான்) ஒருகாள், அவன், 4 கான் இன்ன இடத்தில் 
இருப்பேன்; ஆங்கு வருக” என ஒருத்தஇக்கு இடம் 

குறித்து அனுப்பியிருக்கான் ; அவளும் அவ்வாறே 
ஆங்குச் சென்றாள் ; ஆனால், ௮ங்கு அவனைக் கண்டிலள்)
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தன்னை ஆங்குவரப் பணித்து, அவன் அவன் வீட்டிற்குச் 

சென் றிருப்பன் எனக் கருஇனாள் ; கடுஞ்சினம்கொண் 

டாள்; பொழுது புலர்க என வீடடைந்தாள்; பொழுதும்: 

புலர்ந்தது; புறப்பட்டு: அவன் வீட்டிற்குச் சென்றாள். 
தெருவில் இருக் கவாறே வன்சொல் பலவழங்கப் பழித்து. 
மீண்டாள்) அவள் செயல், அவன் சென்று வாழும். 

இடம் இது) அவன் மேற்கொண்டிருக்கும் ஒழுக்கம் இ.த 

தகைத்து என்பதை அவன் மனைவிக்கு உணர் 5B 
விட்டது; அ௮.கனால், ௮வள் Gs Ds கிடந்தாள். 

அந்நிலையில் அவனும் வந்து சேர்ந்தான் ; வந்து 

ஏதும் அ.றியாகான்போல் ஈடந்துகொள்ளும் கணவனைக் 
கண்கலங்க நின்று வரவேற்று, *அ௮ன்ப/ என்னணையும்,. 

பா,கைசையையும் ஒன்றாக மதிக்கும் உன்செயல் கண்டு 
வருந்துகிறேன்; அவ்வாறு இழிகிலையுற்றும் உயிர் 

வாழும் இவ்வாழ்வை வெறுக்கிறது என் தூயஉள்ளம், 
இன்று மட்டுமன்று) என்றுமே, ரீ இழிசெயல் உடையை 

யாதல் உணர்ந்து உறுதுயர் கொள்கிறது என் உள்ளம்”! 

என்று கூறி வருந்தினாள். 

மனைவியின் அ.த்துயர் நிலையிலும், அவள் முத்தும்: 

பல் காட்டும் முறுவலையும், முழுமதிக்கு ஒத்த முகத்தை. 
யும் கண்டு மகிழ்ந்த இகாஞன், அவற்றைப் பாராட்டி. 
விட்டு, அவளை நோக்க, 6 பெண்ணே! என்வலையுள் 

இன்று, அறிவு நிறைந்து ஒரு யானை வந்தகப்பட்டது?: 
அதைக் கண்டு மகிழும் நினைவால் உன்னை மறந்து 
விட்டேன்; ஆதலின், என்னைச் சனவாது ஏற்றுக் 
கொள்க'” என்று இரங்கிக்கூறி வேண்டிக்கொண்டான்? 

“யானை ஒன்று இடைத்தது; அதைக் கண்டு நின்ற 

தால் காலம். கடந்துவிட்டது'' என்று கணவன் கூறக் 

கேட்ட அவள், !: ௮ன்ப/ உன் வலையுள் வீழ்க்,த ௮க்.த. 
வேழம், நெற்றியில் அணிந்த இிலகமாகிய பட்டத.
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இனையும், தொய்யில் வரைந்து வனப்புற்று த் கோன்றும் 
"ரகொங்கைகளாகய கோடுகலாயும், தொய்யகம் என்ற 

பெயருடைய தலையணியாகய அங்குசத்தையும், காதில் 

இடந்து தொங்கும் மகரக் குழைகளாகிய மணிகளையும், 

.இருமகள் உருவம் பொறிக் த தலைக்கோலமாகிய கழுத்து 

-மெக்தையினையும் கொண்டு, ௮அவ்வகையால் ௮து வனப்பு 

வாய்க்து தோன்றும் எனக் கூறக்கேட்டுளேன்) அந்த 

winter, BOO weer வீசும் சுண்ணப் பொடியாகிய நீறு 

பூசி, ஈகறுமணம் நாறும் நல்ல மதுவாகிய கீர்குடி,த்து, 

மனைவாமிலை அடைந்து, கதவாகிய கட்டுக் தறியைச் 
சார்ந்து, ௮க்ககதவோடு, சங்கிலியால் சேரப்பிணிததாற் 

போல், தழுவிகின்று, தெரு வழியே போவார் எவரும், 

பகன் அழகைக் கண்டு, ஆசைகொண்டு மயங்கி அறி 

விழக்குமாறு சன் அழகைக் காட்டி, அவர் அப்பால் 

.செல்லாவாறனு அவர்கால்கக£த் . கடுத்து வீழ்க்கும் 

எனவும், கண்டார்க்குத் துயர்விகாக்கும் பேரழகு வாய்ந்த 

“மெல்லிய தகோளாகிய பெரிய கையால்; தன்னைக் 

காண்பார்பால் உள்ள நல்ல பண்புகலாயெல்லாம் கவளம் 

அகவளமாக உண்டு பாழாக்கும் எனவும் கூறக் கேட்டு 

ளேன் ; அன்ப/ அ௮.த்சகைய வேழ,க்தை, இன்றுதான் 

கண்டதுபோல் கூறி ஏன் பொய்யன் ஆகின்றாய் 2 

அஅன்ப/ அவ்வேழக்தஇன் கொடியணிந்த தோளாகிய 

மருமத்தைக் தழுவிப், பின்னர் அதன்மீது கத்தி ஏறி 

உலாவரும் வழக்கம் உடையவன் டீ) உன்பால் ET GOO 

கொண்டு, உன்னைக் கூடி, மேலும் அக்கூட்டமே விரும்பி, 
உன் வரவை எஇர்நோக்கிக் கடக்கும் பரத்தை மகளிரின் 
அீடுகளின் வழியாக, அவர்கள் பார்தது வருக்கு, 

இணயாளாகய அப்புதிய வேழக்இன்மீது ஏறித்திரியும் 
இயல்புடையவன் நீ; அன்ப! உன் ஆணைக்கு மீறி 

விடாது, ஓர் அளவில் கிற்பதற்குத் தேவையான 
ஊ.தம்பட, அவ்வியானையை, இடையே சிறிதுபொழுது
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நீர்க்குவிட்டு, மீண்டும் ஏறித்திரியும் இயல்புடையவன் 

நீ) உன்பால் பேரின்பம் நுகரமாட்டாது, ADCs. 

துகர்க் தாள் ஓர் இளம்புர,த்ைதையை, ௮வள் கண்மை. 

கரையக் கண்ணீர் சொரிந்து அழியுமாறு சிலநாள்: 

கைவிட்டுப் பின்னர்க் கூடி. மகிழ்பவன் 8) ௮. தகைய: 

நீ, இன்று என் மனை வந்குடைக்காய்) இவ்வருகையும் 
என்பால் அன்புகொண்டு வந்த வருகையன்று 7: 

உன்பால் உறவுகொண்ட இவவலுர்வாழ் பரத்தையர், 
8, புதியாளொருத்தியின்பின் .இரியக்கண்டு சனப்பதைத் 
தவிர்.த்தற்பொருட்டே, நீ இன்று, இங்கு வந்து Ap 
கின்றாய்; நீ வேறு ஒருத்தியின் பின் சென்றிலை) உன் 
மனைக்கே சென்றுளாய் எனக் ௧௬௫ அவர்கள் ஏமாறுக 
என எண்ணியே நீ, இங்கு வந்துளாய் ) upGu urges. 

யர்க்கு அஞ்சி, நீ ஈங்கு வந்துளாய் ) ௮, அப்பு இயாள்: 
அறியின், பாகன் ஏறி ஊராவாறு மதம்பட்டுத் திரியும். 

யானைபோல், அவள் உன் ஆணைக்கு அடங்காது கடுஞ். 

சினம் கொள்வள் ; அவ்வாறு சனம்கொண்டு செல்வாளா 

அடக்கி ஆளுதற்காம் வழிவகை யாது என ஆராய்ந்து, 

கொள்ள ஆங்குச் செல்க! ஈண்டு நில்லற்க'' எனப்: 
புலந்து கூறினாள். 

** அன்னை ; கடுஞ்சொல் அறியாதாய் போல நீ 
என்னைப் புலப்பது ஒறுக்குவேன் மன்யான் ; 
சிறுகாலை இற்கடை வந்து, ' குறிசெய்த 
அவ்வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர, 

5. எவ்வழிப்பட்டாய் ' சமனாக, இவ்வெள்ளல் ; 

முத்தேர் முறுவலாய் ! நம்வலைப் பட்டதோர் 
_ புத்தியானை வந்தது காண்பான் யான். தங்கினேன். 

ஒக்கும்-; 
அவ்வியானை,: வனப்புடைத் தாகலும் கேட்டேன் ; 

10: அவ்வியானைதான் சுண்ண நீறுஆடி, '௩றுநறா நீர் உண்டு, 
ஒண்ணுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடைத்,
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தொய்யில் பொறித்த வனமூலை வான்கோட்டுத், 

தொய்யகத் தோட்டிக், குழை தாழ்வடிமணி, 

உத்தி பொறித்த புனைபூண் பருமத்து, 
15. முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல் நகைதிறந்து, 

நன்னகர் வாயில் கதவவெளில் சார்ந்து, 

தன் நலம்காட்டித், தகையினால் கால்தட்டி வீழ்க்கும் ; 

தொடர் தொடராக வலந்து படர்செய்யும் ; 
மென்தோள் தடக்கையின் வாங்கித் தற்கண்டார் 

:20. நலம் கவளம் கொள்ளும் ; நகைமுக வேழத்தை 
இன்று கணடாய்போல் எவன் எம்மைப் பொய்ப்பது நீ ? 
எல்லா ! கெழீஇத், தொடிசெறித்த தோளிணை தத்தித் 
தழீஇக் கொண்டு ஊர்ந்தாயும் நீ ; 

குழீஇ, அவாவினால் தேம்புவார் இற்கடை ஆறா 
25. உவா அணி ஊர்ந்தாயும் நீ ! 

மிகாஅது, சீர்ப்படஉண்ட சிறுகளி ஏர்உண்கண் 
நீர்க்குவிட்டு ஊர்ந்தாயும் நீ ; 

சார்ச் சார் நெறிதாழ் இருங்கூந்தல் நின்பெண்டிர் எல்லாம் 
சிறுபாகராகச் சிரற்றாது மெல்ல 

30. விடாஅது நீ எம் இல்வந்தாய் ; அவ்வியானை 
கடாம்அம் படும் இடத்து ஒம்பு. '* 

பரத்தையிற் பிரிந்து லந்த தலைவனைத், தலைவி தாழ்த்த 
காரணம் என்என, யானை ஊர்ந்தேன் என அவன் கூற, :*நீ ஊர்ந்த 

யானை பரத்தையே '' எனப் புலந்துகூறி, அவனை அவள் நெருக் 
கியது இது. 

7. அன்னை -அ.த்தகையை; 2 ஒறுக்குவேன் - 
வருந்துவேன்) 33 கிறுகாலை-விடியற்காலம்) 6. 
சமனாக- இருவரையும் ஒன்றாக மதிக்கும்; 70, நீறு- 
பொடி); ஆடி - பூசி; நறு -கள்;) 17, அவிர் - ஒளிவீசும் ; 
ஓடை - கெற்றிப்பட்டம் ) 12. கோடு- தந்தம்); 13. 
தோட்டி - அங்குசம்; குழை-மகரக்குழை; 2, உத்தி- 
இருமகள் உருவம் பொறித்த தலையணி ) பருபம்- கழுதீ
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இல் இடும் மெத்ைக) 18. ஏயக்கும் - ஓக்கும் 7 16. sar - 

வீடு; வெளில் -யானை கட்டும் இடம்; 77. seme - அழகு? 

கட்டி - தடுத்து; 78, தொடர்- சங்கிலி; வலந்து- கட் 

டுண்டு/; படர்செய்யும் - துன்பம் தரும்; 20. கலம் - ஈல்ல 

பண்புககா£ ; கவளம்கொள்ளும் - கவளமாக உண்ணும் 7 

29. கெழிஇ- சேர்ந்து) 4, தேம்புவார் - வருந்துவார்; 

AG - வழியாகக்கொண்டு) 25. உவா-யானை, இளைய 

மகளிர் எனும் இருபொருள் உடைத்து , 96. . சிறுகளி - 

சிறியம,தம்; ஏர்உண்கண் - அழகிய மை தீட்டிய கண் 

கீர்க்குவிட்டு- யானைக்கு ஆம் கால் நீராடவிட்டு7 

மகளிர்க்கு ஆம் கால், ௮வள் கண் நீர் சிந்தவிட்டு;) 28; 

பெண்டிர் - பரத்தையர்) 29. சிறுபாகராக-பரகர் ஏற 

மாட்டாது . தொழில் குறையுடையராம்படி மதம்பட , 

சிரற்றாது - சனங்கொள்ளாவாறு.



33 

நீ ஆடியது குமரிப் புதுப்புனல் 
வையை ஆற்றின் வளம் மிகுக்த மதுரைமா நகரில் 

இளங்காகலர் இருவர், இல்லற வாழ்க்கை மேற்கொண்டு 

இன்புற்று வாழ்ந்திருந்கனர்; ஆற்றில் புதுவெள்ளம் 

வரக்கண்டு, ஊரார் புனல் விழாக் கொண்டாடும் காலம் 

வர்குது. அந்நிலையில், நாள்தோறும் பாற்சோறே 

உண்டு வந்தான் ஒருவன், அதில் சிறிது வெறுப்புத் 
கட்டவே, இடையே .சலகாள் புளிச்சோறு உண்பது 
போல், மனைவி தரும் பேரின்பவாழ்வைப் பெருகச் 

சுவைதீதமையால் சிறிதே வெறுத்த இளைஞன், 

இடையே சிலகானள், ஒருசில பரதைையரோடு உறவு 
கொண்டு, அவர் சேரிசென்று வாழ்ந்இருக்கான். 

அவன் ஒழுக்கக்கேட றிந்து வருந்தினாள் ௮வன் மணைவி. 

புதிய புதிய மலர்களாகக் தேதடிச்சென்று, 
அவற்றில் உள்ள தேனைசக குடித்துக் இரியும் தேனீக்கள் 

போல், நாள்தோறும் புதிய புதிய பரத்ையரை த தேடிப் 

பெற்று இன்பம் நுகர விரும்பும் ௮வன் ஆசை ௮.றிந்,த.



நீ ஆடியது குமரிப் புதுப்புனல் ' 209 

தேதர்ப்பாகன், தன் தலைவன் விரும்பும் பரத்தையரைக் 

தேடிப்பிடித்து . ௮வன் விரும்பும் காலத்தில், அவன் 

இருக்கும் இட,தீ.திற்கு அழைத்துவரும் விரைவு ௧௬.இ.த 
தேரைப் பூட்டுவிடாசே நிறுக்திவைதக்திருப்பதையும், 

HSC at இரவுபகல் ஓயாது, ஊரைச் சுற்றிச் சுற்றி 

வருவதையும் கண்ட அவ்வூரார். ஒவ்வொருவர் 
வாயிலும், அவன் பரத்தையர் ஒழுக்கம் பற்றிய பேச்சே 

எழுந்தது) ஆற்றின் கரையிலும், உண்ணுகீர்த் துறை 
யிலும், ஊர் மன்றிலும், அங்காடித் தெருவிலும் எங்கும் 

அப்பேச்சே பேசப்பட்டது; அவன் ஒழுக்கக்கேடு 

அறிந்த ஊரார் ஒவ்வொருவரும், ௮)ைத அவன் மனைவி 

பால் சென்று அறிவிக்க அறிவிக்க அவள் துயர் 

மிகுந்தது. அதனால், அவன்மீது கடுஞ்சினம்கொண்டு 

வாழ்க் இருக்காள். 

அக்கிலையில் புனல்விழாவும் முடிவுற்றது) இக 
ஞனும் வீட்டிற்கு வந்தான். ஆனால், வந்தானுக்கு 

வழிவிட மறுத்தாள் அவன் மனைவி ; வருக என அவனை 

வரவேற்காது, வழிமறித்து நின்றவாறே, *ஐய/ ஈண்டு 

வந்து, என் மனைக்குள்புகும் நீ யார்? இங்குவர உனக்கு 

என்ன உரிமை? உன் ஒழுக்கக்கேட்டை ஊரார் உரைக்க 

முன்னரே அறிவேன்; பரத்தையர் பின் திரியும் 8, நாள் 

தோறும், உன்னை எவ்வாறு ஒப்பன செய்துகொண்டு 

அவர்முன் சென்று நிற்பாய் என்பைத, இப்போது, 

ஈங்குவந்து என்முன் நிற்கும் உன் கோலத்தால் அறிந்து 

ear களவொழுக்கத்தைக் கண்ணெதிரில் கண்டும் 

கொண்டேன் ; 8 என்னோடு உறவுடையன் அல்லை; உன் 

வருகை எனக்கு மன நிறைவைக் தாராது) மனைபுகாது ' 

'இதுகாரும் சென்றிருந் த இட,த்.தி.ற்கே மீண்டு செல்க 
என்க கூறி வழியடைத் தாள், 

14
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மனைவியின் சினம்கண்ட Gareear இறிதும் 

மருளாதேத, * ஆராய்ந்தெடுத் த மலர்கொண்டு கொடுத்த 

மாலையணிந்து அழகன் வடிவாய் என்முன் வந்து 

நிற்கும் மங்கை நல்லாய்!”” எனப்பாராட்டி., அப்பாராட் 
டைக் கேட்டு, அவள் மனம் சிறிதே கெகிழ்ந்து  கிற்கும் 

கிலைகோகஇ, “பெண்ணே! தாரன் செய்யாது எதை 

யெையோ கூறி என்னைச் சனப்பது ஏனோ? உதிர்ந்து, 

Unb Ss மலர்சஎள் தன்னை முழுதும் மறைத்துக்கொள்ள 

இரு கரைககாயும் அழித்துப் பாயந்துவரும் வையை 

யாற்றில், புதுவெள்ளம் பெருக்கெடுக் தோடக கண்டேன்) 

௮.இல் ஆடிமகிழ ஆசைகொண்டது என் உள்ளம்) 

அவ்வாசைகீர அதல் ஆடி. மகிழ்ந்தேன்; அ.கனால் 

என் வருகை தடைப்பட்டது. . அதுவல்லது வேறு 
எதையும் அறியேன் ) நான் கூறுவது உண்மை) இதை 

உன் உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ளுகல்வேண்டும் '' என்று 

1 புனலாடிவந்தேன் '' எனக் கணவன் கூறக்கேட்ட 

அவள் ::ஓ! அப்படியா!” எனத தலையாட்டி வியப்பாள் 
போல் வினாவி, : ௮ன்ப/ போன இடத்தில் நீ புனலாடி. 

னாய் என ஊரார் சிலர் வந்து உரைத்ககை கானும் 

கேட்டேன் ; ஆங்கு நீ ஆடிய புனல் எது என்பதையும் 
நான் அறிவேன். அடர்ந்தும், நீண்டும் அலை அலையாய் தி 
தொங்கும் அழகிய கூந்தலை, அறல் ஒழுகும் மணலாசவும், 
காண்பார். மனத்தை மருட்டும் மாட்சிமைமிக்க, மை 

திட்டிய கண்க”, நீரில், நீந்தி விகாயாடும் மீன்களாகவும் 

"கொண்டு மலர்ந்த. மலர்கள் உதிர்ந்து படிந்து மணம் 

வீசும் மலர்ச் சோலையில், மகளிரின் மான த்தைக்காக்கும் 

நாண் எனும் கல்ல வேலியை அழித்து ஈண்பகற்காலதி 

இலேயே பெருக்கெடுத்கோடி.வக்.த அப் புதுவெள்ள.க் 
தில், நீவிரும்பும் பரதிைதையரைத் தேடிப்பிடித்துவந்து



8 ஆடியது குமரிப் புதுப்புனல் 211 

குற்து மகிழ்விக்கும் பாணனாகிய தெப்பம் துணையாக 
ஆடி. மஇழ்க் தாய் என ஊரார் உரைக்க அறிந்தேன். 

“Goad, அப்புனலாட்டததில், உன்... ஆசை 
.குறையாமையர்ல், மேலும் மேலும் ஆர்வம் மிகுமாறு 

ஆடும் உன் ஆட்டக்ைக் காண்பவர், ஊருள்புகுக்து 

உரைக்கும் அலரை கான் அறிந்து கொள்வனோ எனும் 

அச்சம் உன் உள்ளதைக அலைக்கழி GS தமையால், உண் 

புனலாட்டதைை, அவ்வூரார் அறிந்துகொள்ளாவாறு,. 

சிறிதே நீ மறைந்து கிற்கு, அதுகண்டு பொருத 

அப்பரதகைப்புனல், உன்மீது சனம்கொண்டு, 5+ 

Por & BD வளைக்க புருவமாகிய அலையை வீ, 

காற்கிலம்பினின்றும் எழும் ஆரவார. கால் உன்னை 

அச்சுறுச்த, உன் உள்ளுணர்வு உணர்த்த, நீ மேற் 

கொள்ள விரும்பும் ஈல்லொழுக்கக்ைத் கடைசெய்து 

களைத்து நிற்க, அர்கிலையில் சினக்து மேல்வந்த 

பிறிசகொரு புதுவெள்ளம், உன்னை அடி.தீதுக்கொண்டே 

அணைத்துச்சென்றது. அக்காட்சியைக் கண்டுவந்து 

கூறினாரும் உளர்) அங்கனம் அடித்துச் சென்ற அப் 

புதுவெள்ளம், நல்லொழுக்கவுணர்வுமிக்க உன் நல்ல 

வுள்ள த்க் கன்வயமாக்கிகண கொண்டமையால், க, 

அப்பு துவெள்ள த இனின்றும், வெளியேறிக் கரைகாணும் 

கருத்இழந்து கலங்குகின்றாய்'' என, அவன் ஆடிய 

புனலாட்ட நிலையினைக் கூறுவாள்போல், * அன்ப 7 

பாணன் துணையாக, ஒரு பரத்ைையைப் பெற்றுப் 
பேரின்பம் நுகர்ந்தாய்) பின்னர், அப்பரத்ைதயர் ஓழுக் 

கத்இன் பழியுணர்ந்து, அதனின்றும் மீளக் கரு BI GEG 

மளவில், பேரழகுமிக்க புதிய பரத்தையொருத்தி 

"தோன்றித், தன் பேரழகால் உன்னைத் sor வயமாக்கிக்' 

கொண்டாள்; பரத்தையர் ஒழுக்கம்: பழிஉடைத்து 

என உணரும் உன் உள்ளமும் அவள் . அழகிற்கு 

அடிமைப்பட்டுவிட்டது 7 நீ, அவளை விட மறந்து
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வாழ்கன்றாய் ? என அவன் மேற்கொண்ட பர.த்தைய 

ரொழுக்கத் இனை எடுத்துக்காட்டி இடி.தீதுக்கூறிக் 

கண்டித்தாள். 

 புனலாடினேன் '* எனக் கூறவும், அடை ஏற்றுக் 

கொள்ளாது, தன்மீது பரத்தையர் ஒழுக்கம் எனும் பழி' 

சூட்டும் மனைவி கருத்ைதக் தன் வாய்ச்சொல் மாற்றாது? 

அவள், கன் “வெறும் சொல்கேட்டு மனம் இரங்கான் 

ஏன அறிக் த: இ௲ைஞன்;, * பெண்ணே / வையையாற்று 

வெள்ள _த்.இல் ஆடி மகழவே,கான் அங்குத் தங்கினேன்? 

அதுவே உண்மை என்பதை, வேண்டுமானால், தெய் 
a SF Dor B gs) ஆணையிட்டும் கூறுவேன்) உண்மை அது 

வாகவும், நான் செய்யாகு ஒரு குற்றத்தை என்மீது 
ஏற்றிச் சனவாததே) அவ்வாறு வீண்பழி கூறுவதால் 

உனக்கு உண்டாம் பயன் யாது?'' என்று கூறிப் 
பணிந்து கின்றான். 

... கண்வன், “கடவுளைக் காட்டிச் சூள் உரைப்பேன்” 

எனக்கூறியும், goer ௮வன் சொல்லை ஏற்றுக்கொள்ள 

மறுத்தாள் ; * அன்ப! நீ ஆடிய அவ்வையையாறு, தன் 
புறத்தை மலர்கள் மறைக்க, காண்பார் கண்ணிற்கு, 

மகிழ்ச்சி தருமேனும், அ௮தன்£ழ், தன்னை gon safer 

கால்களை ஈர்த்துக்கொள்ளும் கொடிய புனல் உண்டு 

என்பதை மறவசதேத; கன் கொடுமை மறைத்து வந்து 

பாயும் yada SHO, புகுந்துஆட, உன் ஆசை 

அடங்கவில்லையாயின், மீண்டும் ஆண்டே  .செல்க; 

ஆனால் ஒன்று) சென்று ஆடுங்கால், ஆங்குள்ள இள 
மணலுள் உன்கால்கள் சிக்கிக்கொள்ளு தலும் உண்டாம்? 

அவ்வாறு சிக்குண்ட உன்னை, எவரும் கரைசேர்க்க 
மாட்டார்; சேற்றில் சிக்கிச் சீரழியும் உன்னைக் காண்பவர், 
எள்ளி ஈகைப்பர்;) ஆகவே, புனலாடுங்கால், அறிது 
விழிப்போடிருப்பாயாக '' என்று கூறுவாள்போல்,
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*: அன்ப பரதிையர் இன்பம் நுகரகு, தேர் ஏறி அவர் 
சேரிக்குச் செல்க) செல்லும்ரீ, ஆங்கே, உன்னைக் தம் 
வயப்படுத இ, மீண்டு வாராவானு தடுத்து கிறு கவல்ல 

பேரழகு மிக்க இளம்பரத்ையர் பலர் உளர்) அவசி 

வலையுள் அகப்பட்டு விடுவையேல், பின்னர், அவரை 

விடுத்து வரு கல் உன்னால் இயலாது) பரத்தையர் ஒழுக் 

கதிதற்கு மீனா அடிமையாகும் உன்னை ஊரார் கைக் 

கொட்டிச் சிரிப்பர்) ஆகவே, விழிப்பாயிருப்பாயாக'' என 

அவன் ஒழுக்கக்கேட்டை உணர்த்தி வாயில் மறுத.காள். 

். **யாரை நீ? எம்இல் புகுதர்வாய் ! ஒரும், 
புதுவ மலர்தேரும் வண்டேபோல், யாழ, 
(வதுவை விழவணி வைகலும் காட்டினையாய்; 

-. மாட்டு மாட்டுஓடி மகளிர்த் தரத்தரப் 
5, பூட்டுமான் திண்தேர் புடைத்த மறுகு எல்லாம் 

பாட்டாதல் சான்ற நின்மாயப் பரத்தைமை 
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் ; பண்டெலாம் 
கேட்டும் அறிவேன் மன் யான்! 

தெரிகோதை அக்நல்லாய் ! தேறீயல் வேண்டும் ; 
10, பொருகரை வாய்சூழ்ந்த பூமலி வையை 

வருபுனல் ஆடத் தவிர்ந்தேன் ; பெரிது என்னைச் 
செய்யா மொழிவது எவன் ? 

ஓஒ ! புனலாடினாய் எனவும் கேட்டேன் ; புனல், ஆங்கே, 
நீள்நீர் நெறி கதுப்பு, வாரும் அறலாக, 

15. மாண் எழில் உண்கண், பிறழும் கயலாகக், 
கார்மலர் வேய்ந்த கமழ்பூம் பரப்பாக, 
நாணுச் சிறை அழித்து, நன்பகல் வந்த அவ் 
வியாணர்ப் புதுப்புனல் ஆடினாய், முன்மாலைப் 
பாணன் புணையாகப் புக்கு ; 

20. ஆனாது, அளித்து அமர்காதலோடு அப்புனல் ஆடி 
்... வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சிக், 

குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் , குளித்து ஆங்கே.
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போர்த்த சினத்தால் புருவத் திரையிடா 
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தால் நன்னீர் நடை தட்பச் 

25. சீர்த்தக வந்த புதுப்புனல் நின்னைக் கொண்டு 
ஈர்த்துய்ப்பக் கண்டார் உளர்; 

ஈர்த்தது, உரைசால் சிறப்பின்நின் நீருள்ளம் வாங்கப் 
புரைநீர் புதுப்புனல் வெள்ளத்தின் இன்னும் 
கரை கண்டதூஉம் இலை ; 

30. நிரைதொடீஇ ! பொய்யா வாள்தானைப் புனைகழற்கால் 
வையைப் புதப்புனல் ஆடத் தவிர்ந்ததைத் [தென்னவன் 
தெய்வத்தின் தேற்றித் தெளிப்பேன் ; பெரிது என்னைச் 
செய்யா மொழிவது எவன் ? 

மெய்யதை ; மல்கு மலர் வேய்ந்த மாயப் புதுப்புனல், 
35. பல்காலும் ஆடிய செல்வுழி ஒல்கிக் 

களைஞரும் இல்வழிக் கால் ஆழ்ந்து, தேரோடு 
இளமணலுள்படல் ஓம்பு ; முணைநேர் 
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து.'* 

பரத்தையிற் பிரிந்துவந்த தலைவனைத், தலைவி, தாழ்ந்த காரணம் 

என் எனப் புனலாடினேன் என்று அவன் கூற, :: நீ ஆடியது பரத் 

தைப் புனே ”” எனக் கூறி, அவள் அவனை நெருக்கியது இது. 

7. ஒரும்- அசை); அ.யாழ- அசை; 8. வதுவை 

விழவு - இருமணவிழா ; 4. மாட்டுமாட்டு- இடந்தோறும் 

இடந்கோறும் ; 8. பூட்டுமான் - பூட்டிக்கடக்கும் குதிரை 
கைக்கொண்ட) 8. புடைக்த- ஆரவாசிக்.த; மறுகு - 
தெருவு) 6. பாட்டாதல் சான்ற- பெரும் அளவில் பேசப் 

பட்டது); 7. காட்டிய - காட்ட) 9. தறியல் வேண்டும் - 

தெளியவேண்டும்) 10. பொருகரை - அழியும்கரை 7: 

12. செய்யா மொழிவது-செய்யாத தப்பிற்குக் கண் 
டி,கீ.கல்) 14, கதுப்பு- கூக்கல்; வாரும் - நீர்ஒழுகும்£ 
26. பரப்பாக - பரப்பின்கண் ; 17, சிறை - அணை; 
18. யாணர் - டிதுவருவாய் ; 209. ஆனாது - ஆசை அடகு
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காது); 17, கவ்வை- அலர்) 98. குளித்து - மறைத்து 
94. ஜெகழ் - சிலம்பு; ௩டை - நல்லொழுக்கத)ைத); தட்ப- 

குடுக்க) 87. நீருள்ளம் - கல்லொழுக்கம் மிக்க உள்ளம்) 

வராங்க - தன் வயமாக்கக் கொள்ள; 83. தவிர்க், ௧) - 

தங்கெயைக ; 84. மல்பு - பெருகிய) 844. ஆடிய - Be; 

ஒல்கி - தளர்ந்து) 87. ஓம்பு - காத்துக் கொள் )
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மனைவி துயர் காணுமையும் மன்னர்க்கு 
ஏற்றதோ 3 

அரசியல் நெறி அறிந்து ஆளும் ஈல்லரசன் அவன் 7 
அமரர்க்கும், அரக்கர்க்கும் ஆசிரியராய் அமர்ந்து 
அரசியல் வழி காட்டிய வியாழனும், வெள்ளியும் ஆக்கி 
௮ளித,த இருபெரும் அரசியல் ரநால்ககாயும், ஐயம் தஇரிபு 
அ.றக்கற்று, அவைகூறும் கெறிரின்று காடாண்டிருந் 
தான்) குழந்தையைப் பார்த்து இன்புறும் தாய், அக் 
குழந்தை விரும்பும் பாலை, ௮.து விரும்பும் காலம் அறிந்து? 
சுரந்து அளித்து வளர்.ததல்போல், மழை, தன் காட்டு 
மக்கள் விரும்பும் கால.த்இல், அவர் விரும்பும் அளவு 
அறிந்து, தப்பாது பெய்து காக்கும் நல்லாட்டு, தன் 
காட்டில் வாழ்வார் அனைவர்க்கும் வாய்க்குமாறு, நடுவு 
நிலைமை முதலாம் நல்லியல்புகளின் நிலைக்களமாய் நின்று 
காடாண்டிருக் தான் ; நெடிய பல தேர்களையும், நிறைந்த 
பானைகக£யும் கொண்டிருக் 5.து, அவன் நா.ற்படை.
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நல்லரசன் என காடு போற்றும் அவனிடத்தும், 

UT SO GUT ec oy எனும் பொல்லாவொழுக்கம் புகுக்து 
விட்டது; தன் மனைவியை மறந்து, பரத்தையர் மனை 

புகுந்து. வாழத்தொடங்கினான். அவன் ஓழுக்கக்கேடு 

கண்டு, உள்ளம் கொந்தாள் ௮வன் மனைவி; பிறைத் 

திங்கள்போல் பேோரழகுடைய அவள் நெற்றி: பசலை 

படர்ந்து ஒளி இழந்துபோகப் பெரிதும் நடுக்கம் 

கொண்டாள். தன்னைப்பற்றி வருதிதும் காமகோயின் 

கொடுமை காங்கமாட்டாக அவள்; அந்நகோயோடு 

வாழ், கலை, கணவனைப் பிரிந்து காதல்நோய் வருத்த 

வாழும்காலா வெறுக்்சாள்) உள்ளக்கவலையால் அவள் 

உடல் நலம்இழந்தது;) மூங்கில்போலும் அழகுடைய 

வளாய் விளங்கிய அவள் கோள்கள் தளர்ந்து கம் வனப் 
பிழந்தன / இவ்வாறு வருக்திக்கிடந் காள் ௮வள். 

அவள் துயர்க்கொடுமையைக் கண்டாள் அவள் 

கோழி) அரசன், இன்னும் சிலநாள், இவ்வாறே பிரிந்து 

வாழின், இவள் வாழாள் என அறிந்தாள்) அதனால் 

அரசன்பால் சென்று, அவனுக்கு இவள் கிலையைக கூறி 
அழைத்து வருதல் வேண்டும் எனக் துணிந்தாள் / 

உடனே  அவனிருக்கும் இடம்சென்று அவனைக் 

கண்டாள்) அரியல் நூல்கள் பலகற்று, அவை கூறும் 
அறகெறி பிறழாது ஆளும் அவன் ஆட்சிசசிறப்பைப் 

பாராட்டி வணங்வயெபின்னர், அரசே! நீ * என் 

ஆட்சிக்கீழ் வாம்வார் அனைவர்க்கும் ௮றமே வழங்கு 

வேன்; என் குடைநிழல் அனைவர்க்கும் அறமே 

வழங்கும்) ஆகவே, உல£ர்! என் குடைக்&ழ், எல்லோரும் 
வக்கடைக” என விளங்கக் கூறி, வெண்கொற்றக் 

குடையினை விரித்து நிற்கின்றனை) உன் வரவேற்பை 

ஏற்று வம்கடைந் த உலக மக்கள் அணைவரும், YSGOL 

நிழற்கீழ் இருந்து இன்பூற்றுவாழ, இவள் ஒருத்தி
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மட்டும், , அக்குடையின் அஆூறநிழற்கீழ் அகப்படாது, 
புறத்தே நின்றுவிட்ட னளோ2 இவள், புறத்தே 

நின்றவள் அல்லள்) இவளும் உன் குடைகிழற்&ழ் 
வாழ்பவளே ;) உன் குடைநிழற€ழ் வாழ்வாளொருதஇ, 
இவ்வாறு, கெற்றி பசலைபாய ஒளிகெட்டு உளம்குன் றி 

வாடுவதை நீ கண்டீலையோ? இதுகாரும் : கண்டிலை 

யாயின், இப்போதாயினும் கண்டு, இவள் துயர் 

துடைப்பாயாக ! 

1 ஐய/ நடுவு நிலைமை பிறழாக உன் செங்கோல் 

சிறப்பை, உலகம் பாராட்டிப் புகழ்ிறது ; அச்செங்கோ 

லாட்சியாலாம் சிறந்த பயனை, உன் நாட்டில் உள்ளார் 

அனைவரும் அனுபவித்து அகம் மகழ்சன்றனர் 7 

இவ்வாறு உன் ஆட்சியில் வாழ்வார் அனைவரும், உன 

ஆட்சியின் நலங்கக£ நுகர்ந்து ஈன்கு வாழ; இவள் 

ஒருக். இிமட்டும், அவ்வாட்சி நலங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட 

கொடுமைகளை அனுபவிக்கப் பிறந்தவளாவளோ? 
கொடுமை அனுபவிக்க வந்தவள் இவள் என என் 

உள்ளம் கொள்ளவில்லை) உன் நல்லாட்சியின் ஈற்பயனை 

அனுபவிக்க வக்தவளே இவளும்; அவவாரளுூகவும், உன் 

ஆட்டசிக்குட்பட்டாளொருக்இிமட்டும், இவ்வாறு காதல் 
கோயால் கலங்கி, வாழ்வை வெறுத்து வருந்திக்கெப் 

“பை நீ கண்டிலையோ 2 இதுகாரும் சகண்டிலையாயின் 

இனியேனும் எண்டு, இவள் துயர் போக்குவாயாக / 

* ஐய! * எங்கள் வேந்கன் ஆட்டிக்8ழ் வாழ்வார் 
எவரும்; எ.க்தகைய இடையூறும் இல்லாமல் வாழ்வர் 7 
அவரை அவ்வாறு கின்று காப்பன் எங்கள் அரசன் ? 
என உரைப்பதுபோல் ஒலிக்கிறது உன் முரசு) ௮ம் 
மூரசொலி கேட்கும் மச்களும், : ₹* இம்முரசொலி 
முழங்கும் காடு, ஈமக்கு நல்ல புகலிடமாம் £ என எண்ணி), 
உன்னை வந்து அடைஇன்றனர்; இவ்வாறு உலக
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மெல்லாம், உன் முரசொலி கேட்டு, அதைக் தம்மைக் 
கரக்கும் கர்வல் முரசு எனக்கொண்டு கவலையற்று வாழ; 

இவள் ஒரு,த் இக்குமட்டும், ௮து, காவலாய் அமையாது 

கழிந்ததோ? அ௮ம்முரசொலியைத, தன்னைக் காக்கும் 
ஒலியாகக் கரக, இவள் தவறி விட்டனளோ 2 இவள் 

அவ்வாறு தவறவிட்டவளல்லள். இவளுக்குக் காவலாய் 

அமையும் கடப்பாட்டில், உன் முரசு தவறியதாக கான் 

கருதவில்லை. உன் முரசொலி, உலகோர் அனைவர்க்கும், 

துயர்ஒழித் து உய்விக்கும் உறுதுணையாக, இவள் ஒருத்த 
மட்டும் ௮கன் ஒலிகேட்டு வருந்து, தன் கோள்கள் 

வனப்பிழக்க வாடிக்கெடத் தலை நீ கண்டிலையோ? இது 

காரும் கண்டிலையாயின், இனியேனும் கண்டு, இவள் 

துயர் ஒழிப்பாயாக / 

“ஜய! கண், நெடுந்தொலைவில் உள்ள பொருள்: 

காயும் காணவல்லதே எனினும், அது, தான் உற்ற 

வடுவைப் பிறர் எடுத்துக்காட்டிய விடத்தும் காண 

அறியாது) அதுபோல், உலஇல் வாழ்வார் அனைவர் 

துயரையும் அறிந்து போக்கும் ஆற்றல்வாய்ம் த நீ, உன் 

மனைவியாய், உன்னிற்பாதியாய் வாழ்வாள் துயரை 

மட்டும் ௮றிந்திலை) அவள் கோள்வளை கழன்று ஓடு. 

மாறு" தளர்ந்து கலங்கவும், அக்கொடுமையை நீ 

கண்டிலை ; நின்செயல் எனக்குப் பெரிதும் வியப்பாகிற.து, : 

ஐய அரசர்கள் காணக்கூடா தன, அ௮தியக்கூடாதன.. 

செய்யக்கூடாதன என ஆன்றோர் விலக்கிய ௮.றமல்லாக் 

கொடுமைகளுள், உன் காதலி கண்கலங்கி வாடவும், 

அ௮க்கொடுமையைக் காணா திருத் தலும் ஒன்றோ ?” என்றூ 

வினாவி இடித்துக் கூறினள். 

 நறவினை வரைந்தார்க்கும், வரையார்க்கும் அவைஎடுத்து 

அறவினை இன்புநூஉம் அந்தணர் இருவரும் 
திறம்வேறு செய்தியின் நூல்நெறி பிழையாது,
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குழவியைப் பார்த்து உறூஉம் தாய்போல் உலகத்து 
5, மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல்லூழி யாவர்க்கும் 

பிழையாது வருதல்நின் செம்மையில் தரவாய்ந்த 
இழை. அணி கொடித்திண்தேர் இனமணி யானையாய்! 

அறன் நிழல்எனக் கொண்டாய் ஆய்குடை : அக்குடைப் 
புறநிழற்கீழ்ப் பட்டாளோ இவள் ? இவள் காண்டிகா, 

10. பிறைநுதல் பசப்பு ஊரப் பெருவிதுப்பு உற்றாளை. 

பொய்யாமை நுவலும் நின்செங்கோல் , அச்செங்கோலின் 
செய்தொழிற்கீழ்ப் பட்டாளோ இவள் ? இவள் காண்டிகா, 
காமநோய் கடைக்கூட்ட வாழும்காள் முனிந்தாளை. 

ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறிமுரசம் : அம்முரசின் 
15. ஏமத்து இகழ்தாளோ இவள் ? இவள் காண்டிகா, 

வேய்நலம் இழந்ததோள் கவின்வாட உழப்பாளை ; 

ஆங்கு, 
நெடி.து சேண் இகந்தவை காணினும், தான் உற்ற 
வடுக் காட்டக், கண் காணாதற்றாக, என் தோழி 

20. தொடிகொட்ப நீத்த கொடுமையைக் 
கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே)?'* 

தலைவன் பரத்தையிற் பிரிய, வருந்திய தலைவியின் துயர்நிலை 

கண்ட தோழி, தலைவனை அடுத்து அறிவுரைத்தது இது. 

2. நறவு-கள்) வரைந்தார் -வெறுத்த தேவர் 
வரையார் - விரும்பிய அரக்கர்; 9. அங்கணர் இருவர் - 

அமரர்க்கும், அரக்கர்க்கும், முறையே ஆ௫ிரியர்களாய் 
வாழ்க் த, வியாழனும், வெள்ளியும்) 8. நல்ஊழி- நல்ல 
முறைமை) 8. செம்மையில் - நடு நிலைமை முதலாம் 

கல்ல குணங்களால்) 8. அறன் கிழல்- அறத்தைச் 

'செய்யும் நிழல்; ஆய்குடை- அழகிய குடை; 9. காண் 

மகா - காண்பாயாக) 70, ஊர- பரவ; விதுப்பு - மன 

நடுக்கம்; 79, செங்கோலின் செய்தொழிற் pra gli 

அச்செங்கோலுக்குப் புறம்பான கொடுங்கோலின் செய
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லாகிய கொடுமை; 39, கடைக்கூட்ட - இறுஇநாகாக் 

கொண்டுவந்து தர); 74, ஏமம்- பாதுகாவல்; இரங்கும் - 

ஒலிக்கும்) 18. இகந்காள் - கடந்து அப்பா.ற்பட்டசள் 7 

76. உழப்பாள்- துன்புறுவாள்; 19. இகந்தவை- 

கடந்து பொருள்கள்) 19. காணாதற்று-காணாத தன் 

மைத்துபோல் ) 90. கொட்ப - கழன்அுஓட ) 97... 

கடி.து - கொடியசெயல் ; கடிந்தது - அரசர்க்கு ஆகாகன- 

என அ௮.றநூல்களால் விலக்கப்பட்டது.
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உன்னைக் கழறுதல் 6வண்டு6மா? 

அரசர் குடியில் வந் தவன் அவன்; பணியாத பகை 

வர்களப் பாழ் செய்யவல்ல பேராற்றலும், கன்னை 
அடைந்து, தன் ஆட்சிக் சீழ் வாழ்வார்களைப் பேணிக் 

காக்கும் பேரருளும் ஒருங்கே உடையவன்; அவன் 
பகைவர், ஞாயிற்றின் ஒளிஈண்டு ஓடி.மறையும் இருளே 

போல், அவனை எதிர்த்து வாழமாட்டாது இறந்து 

மறைவர். அவன் குடைகிழல் வாழ்வார், முழுமதி கண்டு 

.மஇழ்ச்சிக் கடலுள் மூழ்குவார்போல், அவன் அருளால், 
அன்பால் அகம் ம௫ழ்ந்து வாழ்வர். 

அடங்கா தாரை அழிக்கும் ஆற்றலும், அடைந் 
காரை ஆட்கொள்ளும் அருளும்கொண்டு ஆட்௫ புரிந்து 

வந்த அவன்; உலகத்து உயர்ந்தோர் அனைவரும் 
ஒருங்கே புகழ் தற்கேற்றற வேறு பல பண்புகளுக்கும் 
கிலைக்களமாய் விளங்கினான் ) அவன் வாய்மையில் 
வழுவான்) ஆலின்&ழ் அமர்ந்து, தன்பால் அறம் 
கேட்டு கிற்பார்க்கு, உண்மைப் பொருளல்லது பொய்ப் 
பொருளக் கூறிஅறியாச் சவ பரம்பொருள்போல்,



உன்னைக் கழறுதல் வேண்டுமோ ? 223 

அவன் எவரிடத்தும், எக்காலத்தும், மெய்யே பேசுவன்; 

பொய்பேசி அறியான், இவ்வியல் புண்மையை ஐயமற 

உணர்க்த உலகப் பெரியார்கள், அவனைப் போற்றிப் 

புகழ்க்தனர்; வரையாது வழங்கும் வள்ளன்மைக் குணம் 
வாய்க்கப் பெற்றவன் அவன் ) கடல்நீர் உண்டு கருத்து, 

உண்ட அக்ரீரைச் கப்பாதுபெய்து உலகத்து உயிர்களை 
உய்விக்கும் மேகம்போல், கன்னச் சுற்றி வாழ்ந்து கன் 

அருள் வேண்டி. நிற்பார்க்கு இல்லை எனக் கூறியறியாது, 

கான் ஈட்டிய பெரும் பொரு, அவர் அனைவர்க்கும் 

வாரி வாரி வழங்கும் அவளை, உலகம் வாயார வாழ்தி 

இற்று. செங்கோல் நெறி கிற்கும் செம்மையுள்ளம் 

௮வன் உள்ளம். *இவர் வேண்டாதார்; ஆகவே, 

இவரை, இவர் வாழ்நாள் முடியா முன்பே, அழிதீதுக் 
கொணர்க ) இவர் வேண்டியவர்; ஆகவே; இவர் வாழ் 

காள் முடியினும், மேலும் சிலகாள் வாழவிடுக” என்று 

கருதாது, விருப்பு வெறுப்பு அற்று, அவரவர்க்கு 

வகுத்த வாழ்காளிற் கேற்ப, அவர் உயிரைக் கைப் 

பற்றிக் கடமைகெறி நிற்கும் காலக் கடவுள்போல் தன் 
ஆட்சிக் &ீழ் வாழ்வார் அனைவரையும் ஒப்ப மதித்து, 

அவரவர் தம் குற்றம் குணங்களுக்கு ஏற்ப, அவர்களை 
ஒறுத்தும், ஒறுக்காது விடுத்தும் நல்லாட்சி மேற் 

கொண்ட அவனை, உலகம் காவார வாழ்,த்.இ.ற்று, 

புல்லிதழ் பூவிற்கும் உண்டு) ஆண்மை, அருள் 

வாய்மை, வள்ளன்மை, நடுவு கிலைமை முதலாம் நல்ல 

இயல்புகளின் நிலைக்களமாய் Herp மகாடாண்டிருக்கு 

அவனும்; பரத்தையர் ஒழுக்கம் மேற்கொண்டு இழுக் 

'இனான். அவன் ஆட்சி நலத்தால், அவன் நாட்டு மக்கள் 

மகிழ்க தனரேனும், அவன் ஒழுக்கக் கேட்டால், அவன் 

மனைவி வருக்இனாள்; ௮வன் வாய்மை வழுவா கவன் 

என உலகம் புகழ்வதைக் கேட்டவள் அவர்; அ. தனால்,
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“உன்னைப் பிரியேன்” என உரைத்த அவன் சொல்லை 

BiG, அவனை மணந்தாள் ) இன்று, அவன் us gn sur 

ஒழுக்கத்தால் தன்னைப் பிரிந்து, தான் உரைத்த உறுதி 

மொழியை அழித்துவிட்டது காண அவள் வருத்தம் 

மிகுந்குது. மலர் போன்ற அவள் கண்கள்; மழைபோல் 

நீர். சொரியக கலங்கினாள். ; ௮வன் ஒரு கொடை 

யாளன்; கன்னை வந்தடைந்தாரை வாழ்விக்கும் வள்ளல்” 

என உலகோர் அவனைப் புகழ்வ)தைக் கேட்டவள் 

அவள்? அதனால், அவன் மார்பு தனக்குப் பேரின்பம் 

நல்கும் என எதிர்நோக்கி அவனை மணந்தாள்; இன்று, 

அவன் பசத்தையர் தொடர்பு கொண்டுவிட்டமையால், 

அம்மார்பு, கனக்கு இன்பம் அளிக்க மறுப்பது காண, 

அவள் மனக்கலக்கம் பெரிதாயிற்று, மனக்கவலை 

அவள் உடல் நலத்தைக் கெடுத்தது; கைவளைகள் 

தாமே கழன்ோடுமளவு, அவள் தோள்கள் தளர்ந்தன. 

தம் உரிமை பறிபோகக் கண்டு, வருந்தி வந்து குறை 

கூறி கிற்பார்க்கு, முறை வழங்கும் செங்கோலன்' எனச் 

றந்த பெரியோர்கள் பலரும், அவனைப் புகழ்க் 

துரைத்தல் கேட்டு அவனைக் காதலித்தாள்; இன்று, 
அவன், அவன் பிரிவால் வருந்தும் தன் துயரைப் போக் 

காமையோடு, அவவருத்தத்துற்கு அவன காரண 

மாதலும் கண்டு கலங்கினாள்; கலங்கக் கண்ணீர் விட்டு 

அழுது அழுது, அவள் முகம் ஒளி இழக்துகெட்டது. 

அரசன் ஆட்சி ஈல.த்தையும், அவன்பால் இன்று 

காணலாம் ஒழுக்கக் கேட்டையும், அ௮.கனால் அவன் 
மனைவி அடையும் மனக்கலக்க த்தையும், அவன் காட்டில் 

வாழும் நல்லார் ஒருவர் கண்டார்; அவன் நல்லாட்ி 
யால் அவனுக்குண்டாம் புகழினும், அவன். ஒழுக்கச் 
கேட்டால் ௮வனுக்குண்டாம் பழி பெரிகாமே என ருக் 
இனார்; அரசனுக்கு அறிவுரை கூறவேண்டுவது தம்
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போலும் ஆன்றோர் கடமையாம் என உணர்ந்தார். 

உடனே, பரத்தையர் சேரிசென்று அரசனைக் கண்டார்; 

அவன் ஆண்மைச் சிறப்பை, அருள் இறத்தைப் புகழ்க் 

தார்; வாய்மை வள்ளன்மை, வழுவாகெறிமுறை 

இவற்றால் அவனுக்குண்டாம் புகழின் பெருமையை 

நினைவூட்டினார்; பின்னர், அவன் சொல்லை ஈம்பி, அவன 

- பால் பெறலாம் இன்பத்தை எதிர்நோக்கி, அவன் 

அரு&£ வேண்டி அவனை மணக்க அவன் மனைவியின் 

துயர்க்கொடுமைகளை எடுத்துக் கூறினார். 

இறுதியாக, ஐய! உன் சொல்லை நம்பி உன்னை 
மணந்த இவள், 8 அவ்வுரை மறக்து பிரிந்து வாழ்வ கால் 

வருந்துவைக உலகோர் காணுவரேல், *வாய்மை வழுவ௱ 

குவன் ' எனப் பெற்ற உன்புகழ் கெட்டுவிடுமே! உன்பால் 

இடையறா இன்பம் பெறலாம் என ஈம்பி, உன்னை மணக்க 

இவள், உனனுல் துன்புறுவதக உலகோர் காணுவ 

ரேல், : வந்தோரை வாழ்விக்கும் வள்ளல் ' எனப் பெற்ற 

உன்புகழ் கெட்டுவிடுமே/ உன் ௮ருள் ஒன்றையே எதிர் 

கோக்கு உன்னை மணக்த இவள், ட இவள் துயர் அ.றிக்து 

போக்கக் கருதாது, அத்துயர்க்கும் நீயே காரணமா தலை 

உலகோர் அறியின், ௫ முறைபிறழா மன்னவன் ”' எனப் 
பெற்ற உன் புகழ் பாழாமே!'” என அவன் லேற் 
கொண்ட பரத்தையர் கொடர்பு, அவன் புகழ்க் கேட் 

டஒற்குக் கசாரணமாதலை எடுத்துக் காட்டினார்; காட்டிய 
பின்னர், :*ஐய! நீயோ, உல௫ல் வாழ்வார் எவரே 
ஆயினும், எக ககைய கொடியரே ஆயினும், அவர் துயர் 
துடைத்து வாழ்வளிக்கும் ' விழுமியோனாகுவை; அத 
தகைய உன்னை, ;நீயேதுணை என உன்னை வக்கடைக்கு 
உன் மனைவி, சன் இயற்கை அழகும் இழந்து அழிகருள்) 
அவள அவவாறு வருந்த, ர ஈங்கு வந்து வாழ்கன்றாய் 5 
இது என மிகக் கொடி.து ' எனக் கூறிக் சண்டிக்கள்



226. மருதநில மங்கை . 

தகுமோ? அவ்வாறு நான் கடிந்து "கூறித் திரு தீதுமாறு. 

பிழைகெறியுடையையாதல் உனக்குப் பொருந்தாது ”*' 
சன்று கூறிக் சண்டித்தார். 

40. 

45 

20, 

** ஈண்டு, நீர்மிசைத் தோன்றி இருள்சீக்கும் சுடரேபோல், 
வேண்டாதார் நெஞ்சுஉட்க வெருவந்த கொடுமையும் 
நீண்டு தோன்று உயர்குடை நிழல்எனச், சேர்ந்தார்க்குக் 
காண்தகு மதிஎன்னக் கதிர்விடு தண்மையும், 

. மாண்டநின் ஒழுக்கத்தால் மறுவின்றி வியன் ஞாலத்து 
யாண்டோரும் தொழுதேத்தும் இரங்குஇசை முரசினாய் ! 

ஐயம்தீர்ந்து ' யார்கண்ணும், அருந்தவமுதல்வன்போல் 
பொய்கூரறாய் * என நின்னைப் புகழ்வது கெட ஈதோதான், 
நல்கி நீ தெளித்தசொல் ௩சைஎனத் தேறியாள் ' 
பல் இதழ் மலர் உண்சண் பனிமல்கக் காணுங்கால் ? 

* சுரந்தவான் பொழிந்தன்றாச் சூழநின்று யாவர்க்கும் 
இரந்தது ௩சைவாட்டாய் ' என்பது கெடாதோதான், 
கலங்கு அஞர்உற்று நின்கமழ்மார்பு நசைஇயாள் 
இலங்கு கோல் அவிர்தொடி இறைஊரக் காணுங்கால் ? - 

“உறைவரை நிறுத்தகோல் உயிர்திறம் பெயர்ப்பான்போல் 
முறைசெய்தி ' என நின்னை மொழிவது கெடாதோதான், 
அழிபடர் வருத்த நின் அளிவேண்டிக் கலங்கியாள் 
பழிதபு வாள்முகம் பசப்புஊரக் காணுங்கால் ? 

ஆங்கு, 
தொன்னலம் இழந்தோள், நீ துணைஎனப் புணர்ந்தவள் 
இன்னுறல் வியன்மார்ப ! இனையையால் கொடிது என 
நின்னையான் கழறுதல் வேண்டுமோ 
என்னோர்கள் இடும்பையும் களைந்தீவாய் நினக்கே $ 

தலைவன் பரத்தையிற் பிரியத், தலைவி வருத்தம் கண்ட. 
சான்றோர் தலைவளை அடுத்து, அவன் பரத்தையர் ஒழுக்கம் நீங்கக் 
கூறியது இது.



உன்னைக் கழறுதல் வேண்டுமோ ₹* 7227 

3. ஈண்டு - இவ்வுலகில்; நீர்மிசை -கடல்மேல் 
க்கும் - அழிக்கும் ) 2. வேண்டாகார் - பகைவர்; உட்க- 
கடுங்க) "வெருவந்த - அச்சம் தரும்; 4. தண்மையும் - 

அருளும்; 5 மாண்ட - மாட்சிமைப்பட்ட); 6. யாண் 

€டோரும் - உலகில் உள்ள அனைவரும் ; இரங்கு-ஒலிக்கும் 

7. அருந்தவ மூகல்வன் - ஆலின்சழ் இருந்து அறம் 

உரைக்கும் தட்சிணாமூர். தீத; 9, கல்கி - அன்புகாட்டி ; 

கெளித்த-உறுதி கூறிய; நசை-பற்றுக்கோடு; 10. பனி- 
கீர்) Il. வான் - மேகம்) பொழிந்தற்றா - பெய்தது 
போல ) 18. ஈசைவாட்டாய்- வேண்டியதைக்கொடாமல்; 

அவர் ஆசையை அழிக்கமாட்டாய் ; 72. அஞா்-துன்பம், 
14. கோல் - வேலைப்பாடுமிக்க ; இறை -முன்கை; ஊர. 
கழல) 15. உயிர்திறம்பெயர்ப்பான் - உயிரைக்கவரும் 
காலன்) 77. அழிபடர் - மிக்க துன்பம்; 19, தபு-ரீங்கெ 
94. இன்உறல்வியன்மார்பு - மணக்.த-மகளிர்க்கு இன்பம் 
SG அகன்ற மார்பு) இனையை - இத்தன்மையனா 
யினாய்; 28. என்னோர்கள் - எத்ககையோர் ; இடும்பை 
துன்பத்தை ; களைக்்இீவாய் - போக்குகின்ற.



எங்கள் பெெளியீடுகள். 
புலவர் கா. கேரவிந்தன் நூல்கள் 

பாலைச்செல்வி 
பாலைக்கலியின் சுவையை நன்கு உணர்வ 

குற்கு ஏற்ற விளக்கம். 

GM eh FSG wl 
கு.றிஞ்சிக்கலியின் கய, கைக நன்கு அறிந்து 
பயன்பெற உதவும் இனிய விளக்கம், 

மருதநில மங்கை 
மருதத் துறையிற் காதலர் வாழ்வின் ௮க 

நிகழ்ச்சிகளை விளக்கும் சிறந்த நூல். 

நெய்தற் கன்னி 
கடல் சார்ந்த நிலத்துக் காதலியரின் 
கவினுறு வாழ்க்கை விளக்கம். 

முல்லைக்கொடி 
மூல்லை நிலத்து ஆய மடமகளிர் வாழ்வின் 

படப் பிடிப்பு இந்நூல். குழலினிமையின் 
கமிழினிமை சிறந்து விளங்குவது. — 

கூத்தன் தமிழ் | 
செங்குந்த மரபினரிடைக் தோன்றிய செந் 

தமிழ் வல்ல நாவலர் ஒட்டக்கூ.தீ.தர். சோழ 
மன்னர்களால் பெரிதும் . கெளரவிக்கம். 
பட்ட புலவர் பெருமான். அவரது மிழ் 
இனிமையும் இட்பமும் செறிந்தது. 

தமிழர் வாழ்வு 
குறிஞ்சி நிலத்திலே கம் வாழ்வினைத் 
தொடங்கிய தமிழர்கள் மருதகிலப் பேரூர் 
களிலே வாழ்ந்து நகரங்கள் அமைத்து 
காகரிக வாழ்வினராக வாழ்வைக் கொடங் 
திய வரலாற்றின் கட்டுக்கோப்பான 
“விளக்கம்.



a 

புரட்சிக் கவிஞர் நூல்கள் 

தேனருவி 
சுவிஞ்ர்வர்களின் புதிய பாடல்கள் 

கண்கவர் பப்பு. 2 சி 

புலவர் சீனிவாசன் 

தல்ல தமிழ் எழுத! 

நல்ல தமிழ் எழுதத் தமிழ் மொழியின் 

அமைப்பும் வழக்கும் அறிந்திருக்க வேண் 
டும். ௮.தனைச் சுவைபட மூன்று பகுதி 

களாக வகுத்துக்கொண்டு எழுதுகின்றார் 

புலவர். தமிழ் நன்றாக எழுதுகிறேன் 

என்று பெருமையோடு கூற இந்நூல் 

அனைவரிடமும் இருக்க வேண்டும். 

மூதற் பு.த்.தம் 9 கீ 
இரண்டாம் பு.தீ.தகம் சீ 

முன்றாம் பு.த்,தகம் 8.4 

அறிஞர் டால்ஸ்டாய் 

அமைதிக்கு அப்பால் 
ரஷிய ஞானி டால்ஸ்டாய் எழுஇய அற்பு5 

.... மான காவல் சிறந்த தமிழாக்கம், 1 178 

வெளியீடு : “விற்பனை உரிமை: 

ேதேனருவிப் பதிப்பகம், பாரி நிலையம், 
ப தியா்கராயநகரம், சென்னை-17. 59, பிராட்வே, சென்னை:1.
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