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அதறிவடையரமிடையே

"செல்வமுடையாரிடையே

மையும் உலகியல், . அறிவுடையார்,
ஆற்றலுடையது என

செல்வம் நில்லா

அறிவு

சென் றடையா

பொருளினும் அறிவே

உணர்ந்தவரா தலின், அப்பொருள்

பெறு முயற்சி மேற்கொள்ளாது, அ௮.றிவவளர் வழியிளயே
ீமற்சொள்வகால் பொருள் அவர்கள்பால்
௮அடைச் இலது 7

பொருள் பெற்றார் தம் அறியாமையால், பொருளே எல்லாம்
என்று
எண்ணினிடுவதாலும்,
அப்பொருளை . ஈட்டலும்,
காக்கலுமாய

கொழிம்ளே

விடுவதாலும்,

அ௮றிலைப்

மற்ழவராஇவிடுெ
றனர்.

அவர்

காலமெல்லாம்

பெறவேண்டும்

என்ற

இவ்விருவர்

நிலைகஷம்

கழித்து
எண்ணு

குறு.

பாடுடையனவே ; அறிவுடையார் கல்வாழ்வு வாழ, அவர்க
கப் பொருள் தேவை,
பொருளுடையார் ௮
ஈல்வழியித்

* பேண அவருக்கு அறிவு சேவை.

ஆகவே ஒவ்வொருவரும்

. இரண்டையும் பெறு தல் வேண்டும்.'
...

பொருள்பெரறாமல்

அறிவுபெருமல்

அ௮றிவொன்றையே

பொருளொன்றையே

பெம்றுரையம்,
உடையாரையும்

ஒருங்கே பெற்றுள்ள உலூல், அறிஉடையார் சொல்வழி
- பொரறாளுடையாச் ஈட திதல்வேண்டும் ; அதனால் உலகமும்

வாழும்)

அவர்களும் வாழ்வர்;

“ பொருளுடையார்

வழிஈடப்பது

அவ்வாறின்றி உலகம்.

ஏன்று:

ஆூவிட்டால்,

அவ்வுலகம் அவர்கள் அறியரமை வழிப்பட்டு அழிதல்
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காவல:

பாவலர்கள்

இந்த உண்மையை
உணர்ந்தவர்கள் தமிழரசர்கள்.
அ.கனால், அவர்கள்,
தங்கள்பால் வந்து இரந்து கிற்கும்
.ஏனிய . வாழ்க்கையினையுடைய . புலவர்களை,
அவர்கள்
இன்மைகிலை
குறித்து எள்ளி
இகழாது,
அவர்கூறும்

பொருளுூரைகளைப் பொன்னேபோல் போற்றி வர தனர்.
. *அரசனே
மலர்தலை உலகம்”

அவன்:

தாழ்வு,

காலத்தில்,

எல்லாம்')
(மன்னன்
உயிர்தீமது
அரசன் வாழ்வு, குடிகளின் வாழ்வு;

அவர்கள்.

உலகத்தின்

தாழ்வு”
உயிர்

என்ற

எனக்கும்

நிலையிலிருந்த
உயரிய

நிலை.

பெற்றுள்ள. அரசன்,கான் அரசாள் அறிவினைப் பெரறாுனாய்,
எதற்கும்

அறிவுடையாரையே.

ஞயின்,

அவ்வுலகிற்கு

எதிர்கோக்க

அழிவு

வேண்டியவ

நெடிதுகாள்

இராது;

ஆ தலின்
௮ர7௪ன்
அறிவுடையோர்
SIO OID! FOG
மாறாகத், தானே அ௮வ்வறிவுடையனாயின், அவன் ஆளும்
காட்டிற்கு அழிவு அரி. தாம். ஆகலின், தமிழர்கள் தங்கள்
அரசன் அத்தகைய
அதிவுடையோனா
கலை
விரும்பினர்7
அவர்கள் விரும்பியாங்கே, தமிழாசர்களும் அறிவு நிறைந்து

தனர் :
புலவர் பெருமக்சளாய் உலகம் போற்ற ஊராண்டிருக்

மிழரசர்கள்

கல்வியின்

போற்றியுள்ளனர்;

பெருமையுணர்ந்து

பொருளின்

அதைப்

கிறப்புணர்ந்து,

OD

நல்வழியில் ஈட்டி, அறவழியில் செலவமழிக்கவேண்டும் என்
உணர்ந்திருந்கனர்; நாடான் முறை இது; காடாள்வோன்

திருதி இது; குடிமக்களின் ஆற்றல் இது? அவர்க்குக் கேடு

விகாத்தலால் கமக்கு உண்டாம்
அழிவு இது
என்று
உணர்ம் இருக்கன்.
மானகத்குின் பெருமையினையும், ௮ம்
மானம்
இழக்தவழி
வாழாமையால்
வரும் உயர்வையும்

உணர்ச் இருந்தனர்;

சுருங்கக்கூறின் அக்கால

அசசர்கள்

அ௮.நிபவேண்டுவனவெல்லாம் அறிச் இருந் தனர்.

-. இத்தகைய

அறிவுபெற்ற

அர்சர்கள்ரய்,

பாவல்ல்

க்ரவல்ராய்
இருந்தாரைத் தொகுத்துக்கூறி,
அவர்கள்
அறிந்த
அறிவு நலங்கள் இவை;: ௮கனால் அக்கால ச
தமிழர்கள் பெற். பெரும்பயன் இது என எடுது $தக்கரட்டு
வதே இச்சிறு
நூல்.
அரசரரய்ப். பிறந்து புலவராய்

கோற்றுவாய்

௫

வரழ்ம்க பெரியார்கள் இருபத்ெெண்மரின் வரலாறுகள்
இதில் வகருச்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.
அவர்களுள், கருவூர்ச்

சே ரமான்சாத்தன், சோமான் இளங்குட்டூவன், சேரமான்
கணைக்காலிரும்போறை,

துஞ்சிய

சேரமான்

மாக்கோதை,

கோட்டம்பலத்துத்

சேரமானேந்தை,

ஈம்பிகுட்டூவ

னார், பாலைபாடிய பேருங்கடூங்கோ, மருதம் பாடிய இளங்
கடங்கோ,
முடங்கிக்கிடந்த
நெடுஞ்சேரலாதன்
என்ற்
ஒன்பதின்மரும்

துஞ்சிய

சேரர்குடி

கிள்ளிவளவன்,

வந் தவரரவர்;

கோட்பெருஞ்

கிள்ளி, நல்லுருத்திரன், மாவளத்தான்
சோழர் குடிவழி வக்குவர்;

அறிவுடைநம்பி,
எனாதி

குளமுற்றத்துத்

முதலிய

அண்டர்மகன்

ஆரியப்படைகடந்த

நேடங்கண்ணஞனார்,

சோழன்,

ஒல்லையூர்தந்த

meow

ஐவரும்

குறுவழுதியார்,

நேடஞ்சேழியன்,
பூதப்பாண்டி

யனார், கடலள்மாய்ந்த
இளம்பெருவழுதி, கானப்பேர்
எயில்கடந்த உக்கிரப்பெருவழுதி, குறுவழுதியார், தலையா
லங்கானத்துச். சேருவேன்ற கேடுஞ்சேழியன், ஈல்வழுதி
யார், பன்னாடூ தந்த பாண்டியன் மாறன்வழுதி, முடத்திரு
மாறன் முதலிய பன்னிருவரும் சுமிழ் வளாத்.க பாண்டியர்

வழிவங் தவராவர்; இம் மூவேந்,கர் வழிவரா அரசர்களாய்ப்
புலமையுத்றிருந்த
ஆரிய அரசன் யாழ்ப் பிரமதத்தன்;
இளந்திரையன் என்ற இருவரும் இதுஇமில் தொகுக்கப்
பெற்றுள்ளனர்.

வரலாறு

இவ்வரசர்களின்

உரைக்கும்

பெறுவோமாக.

வரலாறுகளையும்,

அறவுரைககாயும்
ட்ட

அறிந்து

அவ்

பயன்

6்ச்

“த.
..

கருவூர்ச் சேரமான் சாத்தன்

இறையனார்,

உருத்திரன்,

௪த்இரா.தன்,

பெருந்தேதவ

லர், பேரெயில்முனவலார், வெண்பூஇியார்
மு.கலாய இவனுக்
தாமோதரன்
முதலிய

குரிய பெயர்களையும், கண்ணன்,
'இருமாலுக்குரிய
பெயர்களையும்,

முகனுக்குரிய

பெயரையும்,

பதுமன்போன்ற

குமரன்,

சாண்

கந்தன் . என்பண

போன்ற முருகனுச்சுரிய பெயர்களையும் புலவர்கள் தங்கள்
பெயர்களாக
மேற்கொண்டிருக்கனர்;
இப்பெயர்களே

அல்லாமல் கொற்றன்,

சாகுதன்,

தேவன்,

பூதன் போன்ற:

கறு G@ தய்வப்பெயர்களும்
புலவர் பெயர்களாகப்
பெரு.
வழக்கர்ய்
ஆளப்பட்டுள்ளன.
௮.க,கசைய
பெயர்களுள்

ஒன்றாயெ

அரசாண்ட

சாத்தன். ஏன்பதைக்
சேரமான்களுள

கருவூர்க்கண்

ஒறுவராய

இருக்கு

ஈம்புலவர்ப்பெருச்

தகையார்,
கும்
பெயராசக
கொண்டுளார்..
ஐயனார்க்காரிய பெயராம்.
ஆக இவர் பெயரால்,

அப்பெயர்,
இவர் சற:

அரசர், மரபைச்.
சேர்ந் தவர்,
கருவூர்க்சண்.
இருந்து
அரசர்ண்டவர்,
சிறு. தெய்வங்களையும் வழிபடும் அளவ.
கடவுளன்பு . கொண்ட Gps sur என்ற இவர் வரலாற்
| poor அறிகிறோம். இவர் பாட்டாக கமக்குக் கடை
தீதுள து,

குறுக்தொசைக்கண்
fll

ப்

வந்துள்ள

-செய்யுளொன்றே;

அ 5°

பொருள் :

ானொரு
. . தலைமகள் ஒரு,தீநியைக் சண்டு கா தல்கொண்ட
காதலொழுக்க கதைச் கில: நாள்வரை
தம்
தலைமகன்.
எவரும்.

- அத்தகைய

அறியாகிலையில்

மேற்கொள்ள

களவொழுக்கத்தில்

விரும்பினான்

பேரின்பம்

:

இருப்ப

்ந்த தலைமகளும் அதற்குத் தடைசெய்திலள்; இக
"துணர
னல், அவன், இரவில் கட தி.தற்கமிய வழி பல கடந்துவந்து

. தலைவியைக் கண்டு செல்வானாயினான். இவ்வொழுக்க கக ௬.

- தலைமகளூம் விரும்புகிறாள் எனினும், ௮வன் வருங் காலக்

கொடுமையும், வழியின் ஏகுமும் அவளுக்கு. அச்சக.
ம்
..ளிக்கலாயின: ,தலைமசளின் அன்பையும், அச்சத்தையு

Dt த்
. ஒருங்குணர்ந்த. அவள் Corp, 9800816 wg
. இதடலாயினள் ;) தலைவனை இன்றி வாழ்வகோ அரிது:

சர

௧.

கருஷர்ச் சேரமான் சாத்தன்

...
இறையனார், உருத்திரன், சதீஇகாதன், பெருந்ேகவ
ன் ர், பேரெயில்முறுவலார், வெண்பூ தியார் முதலாய
Aer wy &
குரிய பெயர்களையும், கண்ணன்,
தாமோதரன்
முதலிய

இருமாலுக்குரிய

முகனுக்குரிய

பெயர்களையும்,

பெயரையும்,

பதுமன்போன்ற

குமரன்,

கந்தன்.

காண்

என்பன

போன்ற முருகனுக்குரிய பெயர்களையும் புலவர்கள் தங்கள்
பெயர்களாக - மேற்கொண்டிருந்கனர்;
இப்பெயர்களே
அல்லாமல் கொற்றன், சாதீதன், தேவன், பூதன் போன்ற
Ag

@ தய்வப்பெயர்களும்

வழக்கர்ய்

ஓன்றாகய

௮ரசாண்ட
அகையார்,

புலவர்

ஆளப்பட்டுள்ளன.

சாத்தன் என்பதைக்
சேரமான்களுள்
தம் பெயராகக்

இயனார்க்குரிய பெயராம்.

பெயர்களாகப்

௮,க.கசைய

பெரு.

பெயர்களுள்

கருவூர்க்சண்

இருந்து

ஒருவராய ஈம்புலவர்ப்பெருந்
கொண்டுளார்.
அப்பெயர்,

ஆச

இவர் பெயரால், இவர் சேர

அரசர், மரபைச்
சேர்ந்தவர்,
கருவூர்க்கண்
இருந்து
அரசர்ண்டவர்,
சிறு தெய்வங்களையும் வழிபடும் அளஷ
கடவுளன்பு கொண்ட
குடிவந்தவர் , என்ற இவர் வரலாழ்

தினை ௮றிரோம். இவர் பாட்டாக கமக்குச் கிடை த்துளது,

கு அந்தொகைக்கண்

வந்துள்ள:

செய்யுளொன்றே;

அது

கூறும்பொருள்:ண
ட.
|
.......
தலைமகள் ஒருத்தியைக் கண்டு கா கல்கொ
ண்டானொரு
தலைமகன்.

எவரும்

தம்

காகலொழுக்கக்தைச்

அறியாநிலையில்

௮.த.தகைய

இல.

மேற்கொள்ள

.களவொழுக்கத்தில்

காள்வரை

விரும்பினான்;

பேரின்பம்

இருப்ப

துணர்ந்த ,தலைமகளும் அதற்குக் தடைசெய்இலள்;. இச
னால்,
அவன், இரவில்

கட த.தற்கரிய வழி பல

கடக்துவந்து

தலைவியைக் கண்டு செல்வானாயினான். இவ்வொழுக்க த்தைத்

. தலைமகளும். விரும்புகிறாள் எனினும், அவன்
கொடுமையும்,

வருங் காலக்

: வழியின்... ஏ .தமும் அவளுக்கு அச்சத்தை
அளிக்கலாயின : கலைமகளின் அன்பையும், அச்ச சையும்:

ஒருங்குணர்ந் த அவள் கோழி, ௮.தற்கொரு மருந்தினை
ச.
க; தடலாயினள் ) தலைவனை . இன்றி வாழ்வகோ அரிது?

ca

கருவூர்ச் சேரமான் சாத்தன்
அவனவரும் வழியின் நிலையோ மிகவும் கொடிது; இதற்கு
அ.ச. தகைய கொடிய வழியில் வரவேண்டிய
வழி, அவன்

Aas

த. தலேயாம். ௮,கற்கு வழி, அவன்)
தலைவியோடிரு

இவ
(வரைந்துகோடலே என உணர்ந்தாள் ; இதைக்
தலைவனுக்கு அறிவிக்க விரும் பினாள்.
தாம் அறிவிக்க விரும்பும் சில Oru Daler அவர் முன்
கின்று

சிலர்

அறிவிக்கச்

அக்கிலையில்,

காணுவர்);

கடிதம்

வழியாகவோ, ௮ன்றி வேறு வழியாகவோ ௮றிவித்தலே
BOG.
சம் உள்ளக் கருச்இனைத் தலைவனுக்கு நேரே

அறிவிக்க,த் கோழி அஞ்சினாள்.

ஆனால், கூறுதருக் தலும்

தலைவண்
ஒருகாள்
உணர்ந்தாள்,
எனவும்
கூடாது
ஈளவிரவில் வந்து வீட்டின் புறத்தே
நின்று கொண்டிருக்
Gyr; இடை அறிந்துகொண்ட கோழி, ௮வன் வருகை
கேட்குமாறு
அவன்
போன்று,
அறியாதாள்
யினை
கலைவியை நோக்கு, கோழி! தலைவனும், நீயும் கொண்
முள்ள

அன்பின்

தலைவரை,
obs
வழியில் ஏ.தமிகும்

உண்மை

நிலையினை

உணர்ந். தவளா தலின்,

காலம் மிகுஇயும் கழிந்து விட்டது:
முன்னரே செல்வது ஈன்று; செல்கின்

£ிர்களா?' எனக்கேட்டு விரைந்து அனுப்பவும் வாய்வம்
அலது ; வழியில் ஏ,தம்பல உண்டு என அறிவேன் ஆகலின்)
அவ்வழியே அவனை வரக்கூறு தல் ஈன்றன்று ஆதலின்,
“ராக வருகன் றீர்களா?” எனக்கேட்டு வரவேற்கவும் வாய்
வந்திலது; இவ்வாறு, அவனையின்றி வருந்தும் கின் அன்பு
கண்டு அ௮ள்சுவகா? படமெடுத்தாடும் பாம்பையும் அழிக்
கும் இடியேறு முழங்கும் நள்ளிரவில் வருகின்றனரே என
கண்டு.
காலக்கொடுமையும்
வழிஏதமும்,
வரும்
அவர்

Hora gr?

என்றே

அறிந்திலேன் ; என்

செய்வேன்?”

என்று கூறுவாளாயினள்:
*'சேறிரோ?ீ எனச் செப்பலும் ஆற்றும்7
*வருவிரோ?' என வினவலும் வினவாம்;
பாங்குச்செய்வாம் கொல்? தோழி! பாம்பின்
பையுடை இருந்தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு
கீகொள் என்னார் வந்து

8சஈடுமென் பணைத்தோள் ௮அடைந்திசி னோரே." (குறும்?௨உ௬௮)

சாவல் பாவலர்கள்

§

௯
கோழி கூறும் இச்சொற்கள், ,தலைவியின் கிலையினை
தலைமகனுக்கு த் தெளியஉணர் ச்.இ, இக்களவொழுச்கத. இளை

நன்றன்று; விரைந்து
மேற்கோடல்.
மலும்
கோடலே நன்றாம் என்ற முடிவினை அவனைக்
செய்யத்

மாறு

கிடைக்க

துணைபுரியும்:

வரைந்து:
கொள்ளு.

இவ்வொரு

தலைமகள், தலைமகன், கோழி இவர்கள் தம் ௮ண்

பாட்டே,

புள்ளங்ககாத் தெள்ளக் தெளிவிக்கும் புலவர் தம் புலமைத்

இறது்இளைப் புலப்படு த்துவது காண்க.
கோழி,

*வருவீரோ”

*சேறீரோ'

என்பஇல்

என்பதில்

தலைவன்

௮வள்

மன

வருங்கால்,

நடுக்கமும்,

அவன

வரும்:

வழியில் நினைப்பினும் கடுகவரும் இடை(றுகளால் தமக.
எற்படும் கரையில்லாத் துன்பமும் புலனாமானு அமைகுது

வைகு,த இறப்பாடு மட௫ழ்ந்து இன்புறற்குரியது.
இவவர்று
தோழி
தலைவிக்குக் கூறுங்கால், இனி
இதற்குச் செய்யும் வழி யறியாதவளாய்கீ தலைவியையே

இதற்கு or எதுக்கூறுமாறு கேம்பாள்போல், 'யாங்குச்
செய்வாம்'
என்று.
கடாவுகின்றாள்.
இதில்
இத்தனை
நயங்களும்

பொதிந்து

மணற்கிகாக்க

அரும்பொருள் . .பலகெழும
ஓர்ந்து...

ஈவில்தொறும்

நீரூறுமாப்போல்

அமைந்திருத்தலை

நால்நயம்

போலும்'

ஓர்ந்து
என்னும்

-பொன்மொழிக்கு இலக்காக இருது கலைக் கண்டு இன்புறு.

௨.
Ger
டிருந்கு

சேரமான்
அரசர்கள்

குட்ட

கறப்பால், ௪ம்

ஏன்பை கயம்.

இளங்குட்டுவன்
நாட்டிற்கு

உரிமை

பெயர்களுள் ஒன்றாகக்

மேற்கொண்டி.ருந் தனர்;

பல்

பூண்

குட்டுவன்
யாளைச்செல்

கெழு குட்டுவன், கடல் பிறக்கோட்டிய செங்குட்டுவன்,
குட்டுவ்ஞ் சேரல் என்ற பெயர்களாக் காண்க,
அச்சேரச்
மரபிலே
பிறந்து, நனிஇனையனாய காலதஇலேயே புலமை
யிற் சிறந்து விளங்கிய காரண ததால், ஈம் புலவர் சேரமான்
இளங்குட்டுவன் என்று அழைக்கப் பெற்றுளார்.
நெடும்
கொகை
என அழைக்கப்பெறும் ௮ககானூற்றில், பாலைத்

,தஇணையில்,

கலைமகன்

ஒருவனைக்

காதலித்து,

தன்மனையி

லேயே இருப்பின் தங்கள் அன்பு வாழ்க்சைக்கு இடையூறு
உண்டாம் என ௮ஞ்சு, அவனோடு ௮வஜஞார் சென்றுவிட்ட
துன்மக&ா கினைந்து அழும் செவிலித் தாய் கூற்று அமைக்க
செய்யுளொன்று சாணப்படுகிறது; ஈம் புலவர். கம் புலமை
யினைப்
புலப்படித்து
நமக்குக்
கஇடைடை த்த
பாட்டு.
அஃதகொன்றே.
இ.கில், ௮ழயை இனிய சொற்களாயே கூறும் கஃ௦
வியின் கதோழிமார்களையும், அவர்களோடு சிறிது. பொழுது
பம்.தாடி. மகிழும் அதற்கே வருந்தும் ௮5 துணை மென்மை
யுடைய ' தலைவியையும்,
௮.த்ககு
மென்மையிடையாள்

கதான்கொண்ட காதலொழுக்கத்துற்கு ஊறு நேராவ்ண்ணம்
தலைவனார்

செல்ல

செறிரந்சு பாலை

முற்பட்டபெரழுது,

காடும்,

மலையும்

நிலத்தில், சோடைக்காலகத்து ஞாயிற்றின்

வெப்பக் கொடுமையலும், ஆண்டுவீசும் கோடைக்காற்றின்
துணையாலும்
இப்பிடித்து
எரியும். மூங்கிற் காடுகளின்
நெருப்பினால், மேலும் பசுமையற்று, ஈடப்பதற்குச் தகு.இ

யற்றுப்போன
உடையா

சரவழியில்

ளானமையினையும்,

நடந்து

செல்லவல்ல இண்மை

தன்மகளின்

மென்மையினை

யும், ௮வள் சென்ற ஆற்றின் கொடுமையினையும்
௮வள் தாய், ௮,க்தகு கொடுவழியில் ௮வள்
செல்லவல்லளேஈ

யினையும்,

என

பெற்றெடுக்க

எண்ணி

காய்

வருந்தும்

உணர்க
விரைந்து

வருத்கு

வருந்துவ்ளே

கிலை

எனவும்

காவல
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கொடிய

எண்ணிப்பாரர்மல்,

பாவலர்கள்

வண்ணம்

'வன்மையுடையதாம்

செல்லத்தக்க

பாலைவழியில்

மகளிர்சம்

உள்ள தையும் மரற்றவல்ல Bardசொல் வழங்கும்
நிழை ஆண்மகனையும் எடு கீதுக் காட்டியுள்ளார்:

மெல்லிய
அன்பு

£நரகோ யானே / கோதகும் உள்ளம்
அந்தங் இளெவி ஆயமொடு கெழீஇப்
vi ges ut ga orig, Gert gees
வெம்பு மன்; அளியள் தானே? இனியே,
"வன்க ணாளன் மார்புற வளைஇ,
இன்சொல்

பிணிப்ப கம்பி, ஈங்கண்.

உறுதரு விழுமம் உள்ளாள்; ஒய்யெனதீ
தெறுகஇர் உலைஇய வேனில் வெங்கரட்டு
உறுவளி

ஓலிகழைச் சண்ணுறுபு தீண்டலின்

பொறிபிதிர்பு எடுத்த பொங்கெழு கூரெர்ப்.
பைதறு சிமையப் பயறீங்கு ஆரிடை

நல்லக் கமைந்த வல்ல மெல்லியல்
வல்லுகள் கொல்லோ தானே? எல்லி
ஓங்குவளர் அடுக்கத்து உயரீர்த சென்னி
மீனொடு பொலிந்த வானிம் ரோன்றித்
-தேம்பாய்ச் தார்க்கும் தெரியிணர்க் கோங்கின்
காலுறச் கழன்ற கண்கமம் புதுமலர்
கைவிடு சுடரிற் றோன்றும்
மைபடு

மாமலை

வீளங்கிய சுரனே.'

(அகம்:

சட

இதில், கோங்கு மலர்க்
காட்சி, Bertie விளங்கும்
வான்போலும்
எனவும், காற்றடிக்க அம்மலர்
உ.இர் தல்
கானவர்
பரண்மீ இருந்து யரணையை
விரட்ட விரும் இப்.
பர்தம் போலும் எனவும் கூறிய உவமை ஈன்று.

௩.

சேரமான்

கணைக்காலிரும்பொறை

சேரமான் கணைக்காலிரும்பொறை
சங்ககாலச்
சேர
அரசர்களுள் சிறந்தோனாவன்; சேர அரசர்களுள் இரும்

பொறை மரபினர் என்ற கிளாயினர் சிலர், மேலைக் கடற்
கரைப் பட்டினங்களர கிய சொண்டி, மாங், ஈறவு என்று
பேரூர்களை தீ கலைகர்களாகக்
னர் ; அவர் வழி அரசர்களுள்

பொறையும்

ஒறுவனாவன்.

௩ம்

கொண்டு
சேரமான்

நமாடாண்டிருக்
கணைக்காலிரும்

இரும்பொறை,

வெற்தி

யன்றிக் தோற்றலை யறியாகு வேற்படை நிறைந்து பெரிய
படைக்கு உரியவன், படைவலியோடு சிறந்த உடல்வலியும்
உடையவன்; ஒருகால் தன் பாசறைக்சண் இருந்தபோது
படையைச் சேர்ந்த யானையொன்று
மதம் மிக்கு அழிவு
பல செய்து இரியலாயிற்௮ு) அவன் படைமறவர் ௮

டக்கலாற்றாது அஞ்சி நடுங்குவாராமினர்; அக்காலை அவ்
யானையை அடகு, அவவிரரெலாம் அச்சம் நீங்கி இனிது
சண் படுவ்முமாறு
செய்த
பேராண்மை
உடையவன்
நம் கணைக்காலிரும்பொறையே;
கனைக்காலிரும்பெரறை
காலத்தே சிறந்த லொடைப் புகழ் கொண்ட பெறுவீரனாகிய
மூவன் ஏன்பானொருவன் இருந்தான்; அவனுக்கும், கணக்
சாலிரும்பொறைக்கும்
இடையே
எனோ
பகை
வளர்ந்து
விட்டது; ஈம் இரும்பொறை . அவளைப் போரில் வென்று
௮சப்படுத்தியதோடு ௮வன்
பற்களையும் பிடுங்கி, தன்

வெற்றிச் எறப்பை ஏனைப் பகைவேக் கரெல்லாம். அறிந்து
ACF O அவற்றைக் தன் கொண்டிர்கர்க் கோட்டை
மரின் வர்யிற் கதவில் அழுத்தி வைத்தான்) இரும்பொறை
பின் இப்பேரண்மைகக£ எல்லாம், ௮வன் அவைக்களப்
புலவராய

பொய்கையார்,

ஈம் நிணைச்

செய்யுளொன் நில்:

ிமைத்துப் பாராட்டியுள்ளார். .
**மூவன்,

முழுவலி முள்ளெயிறு அழுத்திய கதவின்
கானலம் தொண்டிப் பொருசள் ; வென்வேல்
பெதெறலருந் தானைப் பொறையன்; பாசழை.

:
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பாவலர்கள்

நெஞ்சம் நடுக்கு நூஉம் துஞ்சா மறவர்

திரைதபு கடலின் இனிதுகண் படுப்பக்
'கடாஅம் கழீஇய கதனடங்கு யானச்
தடவுகிலை ஒருகோடு,'

இத்தகு

பெருவீரனாகிய

(eh:

இரும்பொறைக்கும்

#9)

.

செங்க.

ணான் என்ற சோழ அரசனுக்கும் பகை உண்டாயிற்று)
இருவரும் கழுமலம்
என்ற நகரை
அடுத்துள்ள
திருப்
போர்ப்புறம் . ஏன்ற. ஓரிட ததத
போரிட்டனர்; *யானைக்
கும் அடிசறுக்கும்"
என்ப ; பெரும்படையும்.
பேராண்
மையும் உடையானாகிய சேரமான் கணைக்கர்லிரும்பொறை,
டசர்ழன் தன் பெரிய யானைப்படையினை வெல்லமர்ட்டாது
சோற்றான் ; செங்கணான் கோற்ற
சேரனைக். கைப்பற்றிச்
பொண்டுபோய்க்
கூடவாயிற்
கோட்டத்துச்
சிறையில்

காவல் வைத்தான்.
சிறையில் இருந்த சேரன், ஒருகாள் சிறைக்காவலரை
உண்ணீர் கரவேண்டினன்; அவர்கள் அவனுமொரு சிறைக்
கைஇயய
என்ற
எண்ணமுடையராய்,
ஏனைக்கைஇகள்
பால்
நடந்துகொள்வதேதே
போல் அவன்
கேட்டபோதே:
தாராது காலம் காழ்த்இுக் தந்தும், தரும்போதும் Yrs or
என்ற மஇப்பின்றிகி தந் தும் இழிவு செய்கனர்; காவலர்

தம் இவ்இழிசெயல் பொருத அரசன், அவர்குந்த அந்நீரை
உண்ணாது

ஒருபால் வைத்துவிட்டு,

“போர்ச்களம்புக்குப்
போரிட்டு
வாள்வடுப்
பெற்று
வர்க்கே துறக்கக தில் இடமுண்டு என்ப) இறந்து பிறந்த
குழந்தையும், உருவின்றிப் பிறந்த OMT Spud
I FBR
வாள்வடுப்பெறும் வாய்ப்பினைப்: பெனுவதில ;
QI SOT

HOU
FILL க்கம் புகா) - ஆனால், அவற்றையும் அறக்கம்
"அனுப்பும் உள்ள த.தராய அரசர்கள், அவற்றைக் தரும்
பைப்புல்மீது

இவையும்

கடத்தி

செல்க

என

:வெற்றிவீரர்

வாழ்,தஇ

சென்ற

வாளால்

புதைப்பர்; இஃது: அரசர்கள் பண்பு ; ௮.ச.ககைய

- மரபிலே, சங்கிலியால் பிணிக்கப்பட்டு இழுத்துச்
படும். "நாய்களேபோல்,

வழியே

வெட்டிப்
அரசர்

செல்லம்.

புகைவரால் . கக்செய்யப்பெற்றுடி

சேரமான் கணைக்காலிரும்பொறை

17.

அவர் அடை க,க சிறையக தே த் OUT LPs Hl, அவர்கள்
Ons
கும் உணவினை உண்ணேன் என்ற உ அ.திப்பாடு அற்று சு.
தம்வயிற்றுப்
ப௫த்தீயை
அடக்குவதற்காக,
அவரே
காராக நிலையில், தாமே இரந்துவேண்டி, அவர் இகழ்ந்து:
௮அளிக்,க நீரை உண்ணும் இழிகிலையுடைய கீழ்மகன் இவ்:

வலகில் என்றும் பிறந் தஇலன்'' என்று எண்ணி, எண்ணிய
கும் எண்ணத்தை ஓர் ஏட்டில் எழு,கீதுருவாக்கி அண்மை:
யில் இருத்து உறங்கிவிட்டான்.
அவ்வாறு எழுகுதுரும்
பெற்ற அவன் உள்ளமே இப்பாட்டு:
“*குமவி இறப்பினும், ஊன்தடி பிறப்பினும்,
*அளன்று” என்று வாளின் தப்பார் )

தொடர்ப்படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய
கேளல் சேளிர் வேளாண் சிறுபதம்

மதுகை இன்றி வயிற்றுத்தித் தணியத்
தரம் இரர் துண்ணும்

அளவை

ஈன்மரோ! இவ்வுலகத் தானே,"
(புறம் : ௭௪]
*ஓட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் ஈன் நு'

(திருக்-௧௬௪)

*மருநீதோமரய்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை? பெருந்தகைமை
பீடழிய வரத இடத்து”
(இருக்-௧௬௮)ஏன்ற உயர்ம்கு பண்பாடு கெடாவகை
“இணிவரின் வாமாக

மான

வாழ்ந்து

மூடையார்

ஒளிதொழு தேத்தும் உலகு*

|

(இருக்-௧௪௦]*

ஏன்ற. GFதறட்பாவிற்கு ௮ரிய ஓர் எழதுத்துகாட்டாய் விளங்
இய
அவன்
உள்ளச் சிறப்பினை
விளக்சக
இவ்வொரு

பாட்டே போதுமன்றோ?
சேரமான்
கணைக்கா.
களத்தே

இருந்து

அவன்

்

லிரும்பொறையின்

அவைக்:

வெற்றிச்சிறப்பினையும்,

மற:

னிழுக்கா மானம் நிறைந்து ௮வன் பண்பாட்டுப் பெருமை
யினையும் பாடிமகிழும் புலவராகிய
பொய்கையார், ௮௪
னுக்கு கோந்து கதியினைக் கண்டார்) கலக்கினார்) ; அவனைச்:
சிறைவீடுசெய்து சிறப்பிகு சல் தம் கடன் என உணர்ந்தார்?

“தாவல
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பரவலர்கள். _

கொடி.

சிறைசெய்த

செங்கணான்; . சேரனைச்

சோழன்.

பாக்கள்
அவர்தம்
புலவர்பாலும்,
எனினும்,
யோன்
தலின்,
ா
௮திவார
FG
ை
என்பத
பாலும் பெரு மஇப்புடையான்
இரும்
ும்
அவனுக்க
ு,
அடைந்க
அவ்னரசவை
உடனே
ும்
சிறப்பைய
போரின்
கழுமலப்
நடந்து
பொறைக்கும்

௮ல் செங்களுன்

பெற்ற : வெற்றிப் புகழினையும்

*களவழிராற்பது'

ஆக்

என்ற

சப் பாடி நின்றார் ; அவர்

பெயரால்

பாராட்

நாற்பது

பாக்

பாடற்பொருளும் பெருமையும்

உணர்ந்த செங்கணான். ௮வர் உள்ளம்உவக்கும் வண்ணம்
அவர் அன்புகாட்டும். அரசனாய சேரமானை௪ சிறையினின்
மூழ்க தான்;
ஒப்படைத்து
றும் விடுத்து அவர்பால்
அவற்றுள் சில:
*“களவழிக் கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய, உதியன்
கால்வழித் தளையை வெட்டி அரசிட்ட பரீசும்.”!

்

**இன்ன

மேதக்க

ளின்

பொய்கை

(கலிங்கத்துப்பரணி)

கவிகொண்டு வில்லவனைப்

பாதத் தளைவிட்ட பார்த்திபனும்''(விக்கிரம சோழனுலா)

“பிபாறையனைப் பொய்கை

விளக்குக்

கொடுத்துக் களவழிப்பாக் கொண்டேோனும்''

ப

(குலோத்துங்கச்சோழனுலா,.)

“uring களவழி நாற்பதுக்கு
வில்லவன் கால்களையை விட்டக் கோன்''
(இராசராச(சோழனுலா.)
ட

செய்கை அரிய களவழிப்பா முன்செய்த.
ன

பொய்கை யொருவனாழ் போந்தரமோ?''

பெரும்புலவர் ஒருவரின்

அரிய

(பழம்பாடல்)

ஈண்பனாய்

விளங்கிய

“சேரமான் கணைக்காலிரும்பொறை கானும் ஒரு புலவனாய்
விளங்கி, $மறனிழுக்கா மானம் உடைய' அக்கால அரசர்
பேணிப்
களின் . உள்ள த.இனையும், அ௮வ்வாழ்க்கையைப்
போற்று தற்கு. அவர் துணையாக மேற்கோண்ட வழக்கங்
கிளையும்: oor ae உரை து.த வேந். தனால் சண்டு மகிழ்க.

௪.

சேரமான்

கோட்டம்பலத்துத்
மாக்கோதை

தூஞ்சிய

குமிழாசர்கள்
தாம்
வெற்றிபெற்ற
போர்க்களப்பெயர்கல£ம் தம் பெயர்களோடு இணைத்து ஆரியப்படை

கடந்த நேடஞ்சேழியன், தலையாலங்கான த்துச் சேருவென்ற”
நெடுஞ்செழியன், கானப்பேர் தந்த உக்கிரப் பேருவழுதி, தேள்
ளாறேறிந்த
நந்திவர்மன் என
வழங்கிப் பெறாமை கொண்.
டாடுவகடைப்போன்றே,
அவ்வரசர்கள்
இறந்த
இடங்கள

பூம் அவர் பெயர்களோடு இணைத்து வழக்க வரலாற்றிற்
கூத் துணை புசிந்கனர். சிக்கற்பள்ளித்துஞ்சிய செல்வக்.
கடுங்கோ வாழியாதன், கரியாற்றுத்துஞ்சிய நேடூங்கிள்ளி,.

இலவந்திகைப்பள்ளித் துஞ்சிய நலங்கிள்ளி சேட்சேன்னி,
குராப் பள்ளித் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன், குளமுற்றத்துத்
துஞ்சிய

கிள்ளிவளவன்,

நன்மாறன்,
மாடத்துத்

துஞ்சிய

இலவந்திகைப்

பள்ளித் துஞ்சிய.

கூடகாரத்துத் துஞ்சிய மாறன் வழுதி, சித்திர
துஞ்சிய
நன்மாறன்,
வெள்ளியம்பலத்துத்

பேருவழுதி,

யானைமேல்

துஞ்சிய

இரசாதிராசன் என்ற பெயர்கள£க் காண்க.

இராசகேசரி
|

சேர நாட்டில் கோட்டம்பலம் என்றோர் sar oar;
௮ஃது, இப்போது அம்பலப் புழை என வழங்குகிறது 7

Rss
Bier Gi

os

ரூடைய

ஓர் ஊரும்

பழங்காலச் சிறப்பு

இன்றும்

௮ம்பலப்புழை

யடு,த.து மாக்கோைத

அழைக்கப்பெறும்

மங்கலம் என்ற பெய

காணப்படுகிறது)

சேர

௮ரசன்

வாய்ச்

மாக்கோதை

ஒருவன்

என

கன் இறுஇச்

கால.ரீஇல்: ௮௭ கேர்ட்டம்பலத்தில் வாழ்ந்து உயிர்விட்டா.
னாதவின்,
அவளைக் கோட்டம்பலத்துச் துஞ்சிய
மாக்.

கோதை

எனப் பெயரிட்டு அழை,ச.தனர்; சில ஏடுகளில்: -

கோட்டம்பலத்துகி

துஞ்சிய

துஞ்சிய.

என்பது: கூக்தம்பலத்துச்

எனக் காணப்படுகிறது:

குப் பெயர்

சேரநாடு கூத்துகளுச்: .

போயது; கூத்து நடைபெறும் கூத தம்பலங்கள்

பல, அச்காட்டின் பல பகு.இயிலும் காணப்படும்; ஈம் மாச்
கோறை்

நடைபெற்ற

அத்தைப்

அபைத்கும்பல கிழே. இருந்து... ஆங்கு

கடத்தொன்றைக் கண்டிருக் வழி உயிர்துறக்..
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காவல

பாவலர்கள்

தான்; அதனால் அவன் பெயர் கூத்.கம்பல,த்து,ச் துளுசிய
என்று கூறுவர்
என வழங்குவ.தாயிற்று””
மாக்கோதை
இலர்: இன்னி, வளவன் என்பன சோழாகலாச் குறிப்பன
போலவும், வழுதி, மாறன் என்பன பாண்டியர்களைச் குறிப்
சேரர்கல£க் குறிக்
என்பது
கோடை
போலவும்,
பன
வரும் பெயர்களுள் ஓனரும்.
மாக்கோதை
கோட்டம்பல)த்து,த்துஞ்சிய
சேரமான்
கிடைகு தவை இரண்டு ;;
பாடல்களில் நமக்குக்
வாடிய
ஒன்னு, இரவுக்குறி வந்து நிற்கும் கலைமகன்பால் அவன
வரும்வழி ஏ தம்கூறி வருதலை விலக்கி விரை குலை வேண்டும்
Bor
இறந்த
மற்றொன்று,
பாடல்]
SET THM
மனைவியை ஈம ஒள்ளழல் எரிப்பதுகண்டு வருந்திப் பாடிய
கையறு நிலைச்செய்யுள்; அது புறநானூற்றில் வந்துள்ள)
முன்னரே
சின்னாட்களுக்கு
wre
Qasr arom
அசைந்து
அசைந்து
தளர்கடைகொண்டு
மறந்ததும்,
இயங்குவதுமாகிய குன் கன்று, அருவிகளின். இன்னோசை
பரல் மயங்கி உறங்கிக்கொண்டிருக்க, அதற்குக் காவலாய்க
அன் பிடியினை த கழுவிக்கொண்டு நிற்கும் களிறு ஒன்றின்
அன்பு வாழ்க்கையினையும், அவ்வன்பு வாழ்க்கைக்கு ஊறு
விளக்கச் சூழ்ந்துகிற்கும் மலக் குகைகளிலிருந்தும் முழங்
ரம் புலிகளின் கொடுவாழ்க்கையினையும் நன்கு எடுத்துக்
கலந்திருப்பை க
பிரியாது
நும்மைப்
காட்டியுள்ளார்;
வரவேற்கிறோம் எனினும், நீ வரும் வழியேதம்
மஇழ்ந்து
கிற்க
கண்களோடு
நீர்கலங்கும்
விடியும்வரை
அண்டு
குவிர்க
இரவு வருதலை,
"வேண்டியவராகிறோம்; ஆகவே
BEDE.
அனக் கடனும் மகளிரின் அன்பு உள்ளத்தையும்,
அருள்:
அவர்தம்
ுக்குக் கேடு உண்டாகுமோ ஏன அஞ்சும்
மாக்கோைத
ர்;
கள்ளை தயும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளா
விளக்செனக் கோன்றி
குடிப்பற்று' குன் நிலிட்ட
பின்
விளங்குவது இப் பாட்டில் காண்டுறோம்; யானைக்கன்றை
க்றவ்கவைக்கும். அ௮ருவியோசைக்கு,5, கான் பிறந்த சேரர்
சேர:
பெருஞ்சோற்று இயன்
per Bene Gus
குடிவந்த.
அவன்
பரிசிலினை
போகினம்.
அதன். என்பான்: MBE

சேரமான்......... மாக்கோதை
அறச்சாலை

அடைந்து
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உண்ணவருவார்

பெற்று

ஆண்டுச்

செய்யும் பேரொலியினை உவமையாகக் கூறியதோடு, அவ்

அயன்,

இவர்

பிறவிக்கடமையாகக்

தன்

கொடுப்பதைக்

கொண்டவன்;

ஏதிலார் ; ; இவர் இனியார்

என்ற

த் தவன் என்னு பாராட்டியும்
அண்ணமற்ற நடுகின்ற உள்ள
Mer

rir:

*மகாடைக்கடன் ஏன்ற கோடா
உதியன் அட்டில் போல

நெஞ்சின்

ஓவியெழும்து

அருவி யார்க்கும் பெருவரைச் சிலம்பின்

சன்றணி இரும்பிடி தழிஇக் களிறுதன்

தாங்குகடைக் குழவி துயில்புறங் காப்ப
ஓடுங்களை

புலம்பப்

போடக்

சடுங்கண்

வாள்வரி வயப்புலி கன்முமை

அவர் பாடிய

உரற,''

புறகானூற்றுப்

(அகம்? ௧௬௮)

பாடல்,

மாக்கோதை

ஆன் மனைவிபால் கொண்டிருக்த பேரன்பைப் புலப்படு தத
வதாம்.
மாக்கோதையின் மனைவியாராகிய ௮ரசமாேே தவி
யார் இறந்துவிட்டார்; இறந்தார் உடலை ஈமத்தீயிலிட்டுக்
கொளுத்திவிட்டனர் ; எரிகின்றது ௮வர் உடல் ; அதைச்
அண்டு நிற்கும்
மாக்கோகதையார்
உள்ளம் கழிற் தகாலக்
கரகுல்வாழ்வை எண்ணித் துயர் உறுவகாயிற்று; அவ
சோடு கூடிவாழ்க்கு
காலத்தே
பிரியேன்; பிரியின்
கடயிர தரியேன்' என்றும், காதல், காதலின்$றேல் சாதல்”
ள்ன்னும் வழங்வயை வன்புரைககா£ எண்ணினார் j ஒருவரை
யொராவர். பிரிந்து வாழமுடியுமா என வாழ்க்கு அக்கால
வாழ்க்கையினை

: எண்ணிப்பார்த்கார்;:

அவர்

உள்ளம்

கரணிற்று) இன்று அவள் இறந்துவிட்டாள்
) ௮வளுடல்
ன் கண்முன்னரே இதோ
பற்றி
எரிகிறது;
அதைப்

பார்த்துச்கொண்டிருக்கறேன் ; எனினும்
என்
உயிர்
போய்விடவில்லை.
வாழ்கிறது என் உயிர்; இந்நிலை என்
அப்

பெரிதும் வருத்துறெது;

அவள் இறந்து கால் யான்

பெற்ற கோய், அத்துணைப் பெரிகன்று; பிரிவு.திதுயள்
கடண்மையில் மிகப் பெரி.தாயின், org என் உயிரையு

.
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கொண்டுபோயிரு க்.தல்வேண்டும் ) ஆனால் HBr
மன்றோ
அதைச் செய்யவில்லையே; உயிரைச்கொண்டுபோம் ஆத்தல்

அவள் பிரிவ ச்துயம்கடில்லை; என்றுல், இஃது உண்மைத்
தும
-அயரன்னு ; இறக்கு மனைவியை எண்ணி உண்மைது
ருரு யான், அவள்பால் கொண்ட காசலும் உண்மைக்கா ௧.

ஏன்னே Bais
லன்று போலும்! என்னே இவ்வுலகி௦யல்
என்றெல்லரம் அரற்றி
Baylies!”
விலற்கையின்
அழுவாராயினர்:
'யாங்குப்பெரி தாயினும் கோயளவு

எனை த்தே ₹

உடரிர்செருக் கல்லா மலுகைழ்து அன்மையின் 2

கள்ஸி போசிய

களர்யம் பறக்தலை

வெள்ளிடைப் பொத்திய விளைவிஐ மத்து
- இள்ளழற் பள்ளில் பாயல் சேர்த்தி
ஞாங்கர் UTE Sar cy மடம்தை

7

. இன்னும் வாழ்வல்; என் இதன் பண்பே”?
இக்கருக்சொப்பத் அண்டியலன்கார
YOR Bye
வருதல் காண்க:

{: அம்: ame}

மமேற்கோட் - செம்

*கழல்சேர்ந்த தாள்விடலை காதலீமெப் தீண்டும்.
அழல்சேோற்து தண்ணெஞ் சயர்க்கான்.கழுல்சேர்ந்த.
தாமம் தரியா. தசையும் திருமேனி

wud shee Gur என்று.”

(தண்டி, சூ. ௪௮, மேத்கோள்.3

டூ.

சேரமானெந்தை

இருந்து இல்லறம் ஆற்றும் தலைமகனை, அவவில்லற
பெரும் - பொருள்
இனிது ,நடைபெறுகுற்குப்
வாழ்க்கை

வேண்டும்; ௮ப்பொருளை,க் 0 தடி.க் கொணர் தல் ஆண்மக.ற்

குற்ற கடமை என உணர்ந்து, அ௮ப்பொருளிட்டும் Qu oF
மேற்கொண்டு வெளிகாடு Gravs guevoiaar; Darcher@
செல்வோர் தம் மனைவியரையும் உடன்சகொண்டு செல்லு
தல் இயலாது; அதனால், அன்றுவரை பிரிக்குறியாத தம்
எண்ணம்
என்ற
பிரிந்துசெல்லவேண்டுமே
மனைவியைப்

கலக்குவதாயிற்று;

அவனைப்

பெரிதும்

தெளிய

உரைக்காது

இருப்

பிரியாது

அரிது என்பதையும் உணர்கிறான் ) சென்றுவரும்
பதோ
எண்ணமுடையேன் என்று கூறவும் அஞ்சுகிறான்; இறுத
யில் தன் கருத்தினை எவ்வாருயினும் ௮வள் உணரவை கசல்
வேண்டும் என உறுஇகொண்டான் ; தன் கருத்தினைத்

குறிப்பான்

உணர்த்தி

கொடவ்

இனான்.
மனைவிபால் அன்றுவரை காட்டாத போன்பு காட்ட,
தெர்டங்கினான்; கணவன்பால் காணும் இம்மாற்றம் தலை
உண்டாக்கிற்று அமைதி புயலுக்கு
QFFEOG
REG
செய்யும் இக தலையளிக்குக்
கலைவன்
என்ப;
அறிகுறி
உணர்ந்தாள்? அவள்
என
்
தல்வேண்டும
இருத்
காரணம்

உள்ளம்

சிறிதே

அம்கிலையில்

ஈடுங்கச்தொடங்கிற்று;

துணையாக எடுத்துசீ
செல்லுங்கால்
வெளிநாடு
அவண்
செப்பனிடுவ
துடைத்துச்
வேல்கக£,த
என
'செல்வகுற்கு
தலைவண்
்று;
உறுதியாயிற
ஐயம்
அவள்
:
சண்டாள்
கைக்
உணர்ச்
என்பதை
இருன்
செல்லப்போ
வெளிநாடு
.
பிரிந்து
தரன்)

உடனே

தோழியை

அழைத்து,

கோழி!

ஈம்

தலைவர் இப்போது செய்யும் மிக்க தலையளிய£ம், அவின்
செயல்களும், அவர் பிரியும் உள்ள க்.5வர்
சல
வேறு
வரைப் பிரிந்து யாண்
றன
துகன
உண்ர்தி
என்பை

எவ்வாறு

உயிர்வாழ்வேன்?”'

என்று

விட்டுக் கலங்குவர்ளாயினள்/ தோழியோ

அடிக.

கண்ணீர்

தலைவன் பிரிந்து.

செல்வான்; அஃது அவன் கடமைகளுள் ஒன்று என்றெல்
கா. பாட
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காவல

பரவலர்கள்

லாம் உணர்வாள்; என்றாலும் எதையாவது கூறித் தலைவி
யைக் கேற்ற எண்ணினாள்; தலைவன் வெளிகாடு செல்வக்
கான
முயற்கெள்
மேற்கொண்டதையெல்லரம்.
தலைவி
கண்டுளாள்

ஆதலின்,

தலைவன்

செல்லான்

எனக்

கூறினால்' ஏற்றுக்கொள்ளாளா கலின், தாழி!
தலைவர்
கின்னைப் பிரிந்து செல்லார் என்றே யான் எண்ணு௫றன் 7
ஆனால், அவர் செல்வது: 2 0G) என்று நீ கூஅகின் றனை;
அவ்வாருமின், அவர் தனித்துச் செல்வாரல்லர்; கின் நு.கல்
காறும்
நறுமணம் அவரைப் பிரியவிடாது;
நின் நத
லழகினும்,
கின்
கண்களில்
தேவ்கிகிற்கும்
கண்ணீர்,
குனித்து விட்டுச்செல்லும் துணிவினை அவர்க்கு அளிக்
BT Bl; அடைக் கண்டபின்னரும் விட்டுப்பிரியும் ௮.5 துணை
அருள ற்றவர். அல்லர் ஈம் தலைவர்; ௮வர் நின்னையும் உடன்
மொண்டே.
செல்வர்; . அழுவதொழிக,”
என்றெல்லாம்
கூறித் தேற்றுவாள். எனக்கூறி அக்கால மக்களின் பண்பு
பெற்ற வாழ்க்கைச்
சிறப்புக்களை வகுத்துக் காட்டுஇருர்
நம்புலவர் சேரமானெந்தை:
. 1*நீர்வார் கண்ணை நீ இவண்: ஓழிய
யாரோ

IB w பவரே,

தேம்ஊர் ஒண்ணுதல்! நின்னொடும் செலவே, ”
(@nié: ee)
நன்செய் நிலங்கள் உழுது நெல்௩ட்டு Yo 5 5 உழவர்,
விடி.யற்கால,தே அதம் ஏர்ககாயும் எருமைகளையும், மலர்களில்
படிந்து மதுவுண்டு மகிழும் வண்டுகள் ஒலிக்கச்சென்று,
தம். காட்ட த்துப் புன்செய்களை, மண் பிறழ உழுது உறு
பயன்.
கெர்ள்வு, HEGT DM DBI
பாட்டொன்றில்
பாராட்டியுள்ளார் 2

.

44வைகுபுலர் விடியல் மைபுலம் பரப்பக்
_ கருகனை அவிழ்ந்த Bar apm மூருக்கின் ்
ள்ரிமருள் பூஞ்சீனை இனச்சிதர் ஆர்ப்ப...

் நெடுநெல் அடைச்சிய

கழனிஎர் பகுத்துக்

குடுமிக் கட்டிய படப்பையொடு

மிளிர

அறிகால் போழ்ந்த தெரிபகட்டு உழவர்,
ரூ

ன

அகும்? சா

௬.

நம்பி குட்டுவனுர்.

Beth wil
கிலத்தைச் சார்க்துகின்.ற பன்னிரண்டு
மொடு: தமிழ்கர்டுகளில் குட்ட நாடு என்பதும் ஒன்,
அது மேலைக் கஉடற்கரையினைச்
“குட்ட
நாட்டார்.
தாயைக்

சேர்ந்து நிலவிய நாடாஞும்;
.கள்கா.. என:
அழைப்பர்”

என்பர் உரையாசிரியர்கள்.
இக்குட்ட நாட்டினை. ஆளும்
உரிமை பூண்ட காரணத்தால், சேர அரசர்கள். குட்டுவர்
என
அழைக்கப்பெறுவர்.
பெண்பாலரிற் . இறந்தாள்
நங்கை
எனலும்,
ஆடவமிற் சிறந்தானை நம்பி எனலும்
புலவர் . வழக்கு.
சேரர் குடியில் பிறந்து, அறிவாலும்,
ஆண்மையாலும், அரசியல் இறதக்தாலும் சிறந்து விளங்கன்
மையால் நம்பலவர், ஈம்பிகுட்டுவனார் என்ற பெயர் பெறு
வாராயினர்.'
நம்பிருட்டுவனார்
பாடிய
பாடல்களுள்
நமக்குக்
கிடைத்தன
அகதுதுறைப்பொருள்
தழுவிய
பாடல்கள்
ந்த; எனினும் புலவரின் பெருமையினை
chor FG SHEE
கிடை துதுள்ள அவ ஐந்து பாடல்களே சாலும்,
. தலைவன்
வரையர்து
வந்து
துயர்
செய்கிறான்
அனினும், அவனுக்குக் கேடுவரு தல் கூடாது. ௮ன்னயோ
அவன் பாண்டுளன் என க தேடுகஇரறுள்; இக்கிலையில், அவன்
Car,
wb Geer
CG ear 1 5 என்செய்வேன்?” என்
அவ Isr வருந்தும் இறப்பவுயாந்த தலைமகள் உள்ளச்
தையும், “அவன் வரையாது செய்யும் துயரை, அவன் மலை
ப்டிந்கு! குளிர்ந்து வரும் காற்றாவது போக்கட்டும்; ஆகவே
ம தாழி / அக்காற்று வீசும் முன்றிற்கு என்னை அழைத்துச்
செல்வாயாக,” எனக்கூும் அவள் அன்பின் ஆழத்தையும்,
அறிய
அவர்பாடல்கள்
துணைபுரிகின் றன.
தான் மேற்
மெகொண்டொழுகும் களவொழுக்கம். ௪ண்டு
கடியும்: தண்

யினை

காகம்போல் கொடிய" கெஞ்சுடையாள்

“நிரைய

'கெஞ்ச,த்து அன்னை, ௮ற உள்ளம் அற்றவள் அறனின்
அன்னை” ஏன் றெல்லாம் கடிந்து கொள்ளும்
தலைமகளை,

அவர் பாக்களன்றோ மக்கு அறிமுகம் ஆக்குகின்,றனம்:,

பாவலர்கள்

காவல
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தன் மணாத்திற்காம். பொருத கானே சேடிப்பெறல்:
பொருள்வயிற்
பேருள்ளம் கொண்டு
என்ற
வண்டும்
“விரைந்து
சென்று,
கலைவிபால்,
குலைமகன்,
்
பிரியக்கருதும
சனக:
மயிரு"
ஆற்
சற்றே
கொள்வேன்;
வந்து வரைக்கு
வழி, |, கலைவ!

கூறிய

அடிப்படையாக

உலகம்,

ஒன்னு

என்ற

இயங்கு

அழியாது

அற்றுப் போயின்

௮ம் கம்பிக்கை

கிறது;

நம்பிக்கை

இருப்ப தினாலேயே

உலகம்

இயன்

க்கு) ஆகவே, க் ஈம்பிக்சை AOS! இருக்கப் பார்த்துக்
கோடல் பெரியேோர்தம் கடனாம்: நீயோ அருள் உள்ள்.
பெரிய நட்புக் குணமுடையவன்; அன்பு, நாண்,
தவன்)
என்ற குணங்களால்
ஒப்புரவு, கண்ணோட்டம், வாய்மை
& சான்றோன்; கி.இயில் வழுவா ஈடுதிலை தெறியாளன்
Ben
nd?
அகவே,
பெரியோன்;
PDB BES
என்மறல்லாம்
உயிர் தரியேன்,

பிரியின்,

மியன்,

வந்து

விடுவேன்

சொன்ன

என்்ன்றனை,

மசெரல்லையே

நீ கூறியா

அண்னறு

என்னு

ட சளிவுரைகளை ஈம்பியே கின்பால்
*பிரிகின்றேன்;
- ஆனால், இன்னு

அன்பு கொண்டோம்;
என்றாலும் விரைந்து

பிரியேன்

என்று

அன்னு

அழித்துவிட்டனை;. அதனால். கிண்

உறு இிமொழியின்பால் கொண்ட நம்பிக்கையினை அழிகுது
மொழி கூறு...
விட்டாய், இன்று மீண்டும் ஓர் உறுதி
இச்
ஈம்புவது?
கால்கள் எவ்வாறு
இறை
இன்னை;

அணைப்

பெரியவராடய

எனில்,

இனி

இவ்வுலகில்

க்கள்

இனி

ஈம்பிக்கை

நம்பிக்கை

இயலவில்லை:

நம்ப

தங்களையே

ஆரி ஆ

நிலவுவ௪

இழப்பார்களாக,”

என

அவள்

இடறினாள்... ஏனப் பர்டி BG sens இழக்கவிடு தல் நன்றன்று
அனப் your கூறும் புதுமையினைக் காண்க:
எளிய

பெரிய சேண்மை அம்போல்

. சரல்பெதிர் கொண்ட செம்மை போரும்
தேறா சரெஞ்சம் சையறுபு வாட.

நீடின்று விரும்பா. ராயின் -

டி

வாழ்தல். pO pare? தேப்கமா தெளிவே.

வள்ளம்

(சற். Ti PBs}

ஒருவழி நில்லாமல் எதையாவது

எண்ணிக்

ண்டிருர் தால் . உறக்கம். வாரர்து: என்ப; வறுகை

2%.

ஈம்.பி குட்டுவஞர்

போன்ற
இன்ற

காரணங்களால்
காலத்இல்

முயன்றாலும்

உள்ளம்

அமை தியற்று

உறக்கம் வருவ இல்லை

உறக்கம்

கொள்ளார்;

இருக்

; அவர் எத்து

உடற்றுயர்

பெரிய

அளவில் பெற்றிருப்பினும்,
அதனைப் பொருட்படுஅ தாது
உள்ளத துயர் உடையார்
ஆனால்
கூடும்?
2. OBS G BG
இருவள்ளுவர்,
இயலாது:
கிறிதும்
கொள்வது
உறக்கம்
இவவுண்மையினை உணர்ந்து,
நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும்; நிரப்பிலுள்
(இருக்? ௧௦௪௯).
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது."
ஏனக

௬டறியிருப்பது

சாண்க.

இந், உண்மையிளைப் புலவர் ஈம்பிகுட்டுவனார் ஈன்கு.
பொருள்வயிற்
தலைமகன்
காட்டியுள்ளார்.
எடுத்துக்
பிரிந்து விட்டான்; *பிரிம்தவன் விரைந்து மீண்டிலனே”
என்ற எண்ணம் அலைக்க வாழ்கிறாள் தலைமகள் ; ௮ தனால்
இன்மையர்ல்
கொண்டிலள்; உறக்கம்
அவள் உறக்கம்
உடல்நலம் குன்றத் தொடங்கிற்று ; ௮து கண்டு கவன்று
gam தோழி, தலைவியைக் கடிந்து கொண்டு உடல் ஈலம்
ஈன்
கொள்ளாதிருக்தல்
உறக்கம்
கெட்டொழியுமானு
உறங்கு தல் வேண்டும்”
பொழு காவது
இறிது
றன்று)
நான்
f அவரை
என்றனள் ) அகுற்கு அவள் “கோழி
உறங்குவ
தினை ச் துக்கொண்டே மிருப்ப, தால் என் கண்கள்
தொழிந்துன ;) நீயோ உறங்குவரயா௫, உறக்குவாயர்ச ஏன
, ஓயாது உரைக்கின்றனை ; யான் உறங்க வேண்டுமாயின்,

அஃது

அவரை யுள்ளூவதை ஒழித்தால்கான்

இயலும்)

கினக்காக அவரை யுள்ளு/ுவு)த இனி ஒழிக்கன்றேன்

; எண்

என்று
உறங்குமாக,”
இனிது:
இனியாவது
கண்கள்
பாட்டில்
.
கடறினாள் என்ற EGG GOOG குறுந்கொகைப்
புலவர் கருத்துப் புலனா கல் காண்க?
Qed oder

- உள்ளேன்; தோழி! படீஇயர் என் கண்ணே."

(குறும்: ௨௪௩:

சவக்சவவுலைகள் கம்புகளை.

்

எ:

பாலைபாடியா

பெருங்கடுங்கோ

*வெண்பாவிற் புகழேர்.இ, விருத்தமென்னும்
ஓண்பாவிரற் குயர் கம்பன்!

சன
ஒவ்வொருவகை்
பாவினம் ua Gai Bee, ஒவ்வொரு
. வர் சிறந்து விளங்குவர் எனப், பாராட்டுவதைப் போன்றே,
பழங்காலப்
பாவலர்கள்
பெரிதும்
பாராட்டிப்
பாடிய
பொருள்களை, அவர்களுக்கு ௮டையாகக
தந்து பாராட்டி,
யுள்ளனர்; காக்கைபாடினியார் ஈச்சேள்ளையார், கோடை
பாடிய
பேரும்பூதனார்,
கோய்பாடியார், பாரதம். பாடிய

பெருக்தேவனார், மடல்பா டிய மாதங்கீரனார், மரு தம்பாயடி.
இளங்கடூங்கோ, வேறி பாடிய காமக்கணியார் என்ற பெயர்
காக் காண்க,
அவ்வாறே
புலவர்
பெருங்கடுங்கோ,
ஐந்திணைகளுள்
பால
ds Bias
ஒழுக்க கீதினைப்
பல்லா:
ரனும் விரித்துப் பாடியுள்ளாராதலின், ௮வர் பாலைபாடிய
பெருங்கடுங்கோ என அமைக்கப்பட்டுள்ளசர்.
பேய்மகன்.
இளவெயினி
என்பார். பாடிய : புறகானூற்றுப் பாடல்
ஒன் நின் இழ், சேரமான் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோவைப் :
பேய்மகள்
இளவெயினி பாடியது,” என
எழுது யிருதகு

கலினால், இவர் சேரர் வழி வக்கவர் என்பது புலனாம்.
.

**புலவர் பாடும் புகழமுடையோர் விசம்பின்
வலவன் ஏவா வானவூர்தி எய்.துப'!
(பூதம்: ௨௪)

என்ப. .. பாவல்ல காவலனாய்ச் சிறப்புற்றகோடு,
பாவ்ல
௫ம் பாரரட்டும் பேருமை மிச்காருள் ஈம் பெருங்கடுக்கோ
வும்.
இருவர்... நம் சேரர் பெருர்ககைககுரிய
கருவூர்
வானுற

உயர்ந் த

வெற்றிப்புகழ். கொண்டது;

அக்கருலுரை

அடு. தி துப் பாயும் பொருகை ஆழ் றில்: அர்காட்டு இளமகளிர்
மணற்பாவை
செய்து. மலர் சூட்டியும், ஆப் புனலில்

படிந்தும்

ஆடி

மகிழ்வர்;

அச்கருவூசில்

புரியும். ஈம். பெருங்கடுங்கோ,

புலவர்.

இருந்து

ஆட்சி

பாடு,தற்காம்

பேராற்றல். errs Sac; கடிய அரண் “பல்: கடந்து...
் அப்பகைவர் பணிந்துதந்த பெரும்பொருள் கொண்டவன்
பகைவர்பால் கொண்ட பெரும்பொருளுடையானைப் பாடிப்

பாலைபாடிய

பாண்மகள்,
பரிசாகப்

பலகழஞ்சு

பெறுவள் ,

பாண்மகன்,

பொற்றாமரை

பேராண்மையும்
மார

பெருங்கடுங்கோ

நிறையுள்ள
பாண்மகள்

பொன்னரி மாலையைம்.
பின்னின்று இசைபாடும்

வெள்ளிரார்சொண்டு

மலரைப்

23:

பெனுவன்,”

கொடுக்கப்பெற்ற:

என்று

பெருங்கொடையும்

ஈம் புலவரின்

ஒருங்கே

தோன்று,

பேய்மகளார் பாடியுள்ளார் :
**அரிமயிர்த் இரள்யூன்கை
வாலிழை மடமங்கையா்

வரிமணல் புனைபாவைக்குக்
கூலவுச்சினைப் பூக்கொய்து
சண்பொருநைப் புனல்பாயும்

விண்பொருபுகம் விறல்வஞ்சிப்
பாடல்சான்ற விறல் வேந்தனும்மே,
. வெப்புடைய

அரண்கடந்து

அப்புறுவர் புறம் பெற்றிசிே ;
பூ.௰ம்பெற்ற வயவேந்தன்
மறம்பாடிய பாடினியும்மே
ஏருடைய விமுக்கழஞ்சிற்
ருடைய இழமைபெற்றிசனே /
் இழைபெழற்ற

பாடினிக்குக்

குரல்புணர்: சர்க்கொம்வல் பாண்மகலும்மே
எனவாங்கு
ஓள்ள
மல் Mts

காபரை

டு

வெள்ளி சாராற் பூப்பெழ் றிசினே'”

-.

(புறம்: ௧௧)

பாலைபாடிய பெருங்கடுக்கோ, பேரரற்றலும் பேரர்ண்
மையும் கொண்டு பகைவரைப் பணியவைக்கும். பெருவீரனா.
வன்.
என்பதைப்
பேய்மகள் 'இளவெயினியார்
கூற்றே

யன்றி, பெருங்கடுங்கோ பாடிய பரம்டொன்றும் விளங்க
உணர்த்துகிறது. : பாய்ந்துவரும் : பகைவர்
படையினை
எதிர்த்துப் போரிட்டுத் துரத்தி வெற்றிபெற்றான் ஒரு
வீரன்;
ஆனால்,
மேற்கொண்ட
அப்போரில்,
பகைவர்
er “திந்த. வேல்களும் வாள்களும். பாய்ந்தமையால், அவண்

"உடல். கண்ணிற்குப்

புலனாகாவாறு

சிதைந்து அழிந்து

் சாவல பாவலர்கள்
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விட்டது; அவனும் இறக்துவிட்டான் ; இத்தகைய பெரு
வீரனைக் கடன் முடித்து காகா'' எனப் பாராட்டிய? தாடு)
“பெரும்புகழ் பாமிலே

Apa,

என்றும்

மறைந்துவிட்டான்''

சென்று

பாரவிலே

அவன் புலவர்வாய்ப்

பாராட்டி

பாடிப்

யுள்ளார்.
எஃகு உளம்கதிய இருசில மருங்கின்
அருங்கடன் இறுத்த பெருஞ் செயாளளை
அரண்டுள னோ என வினவு தி யாயின்,
சேண் விளங்கு சல்விசை a ois)
நரநவில் புலவர் வாயு ளானே.”

(றம் 2 ௨௮௨.)

பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ, பாலைத்திதணை பாடுவ
கோடு, அப்பாலை
தீ. தணைக்கிடையே, பழந்தமிழ் வாலாறு
சிலவற்றையும்
to MAGE.
சோர் குலத்தோடு
தொடர்
படைய
ஈன்னன் என்பானொருவன், சேமகாட்டை
IOS
துள்ள கொண்கர்ன காட்டை ஆண்டிருந் தான் ; அவண்
"நாடு பொன்களம் மிக்கது; வேளிர் என்பார் தாம் SBD
Gersa
சம். பெரும்பாடு
DUE HS
BEGG GES
அறிய
அகாவல்செறிந்த பாழியும்,. பாரமும் அவனுக்குரிய
பேரூர்களசம்;: கன்னன் பெரிய வீரன்) சிறக்க
கொடை

யாளன்; அவன்

டைய , சிறந்து
CJS

காட்டில்

மலை
எனப்

எழிர்குனறம்

ஒன்றுண்டு;
புலவர்

என்று பெயரு

அதுபுலவா

பஈசாட்டுவர் ; ௮௮

பாடும்
செல்வன்

_இறி சிறம்சது; இர் நன்னன் ஏன்பாளையும் அவண். கொண்

கான. காட்டையும்,
அவன்
பெழப் பாடியுள்ளார். ஈம்புலவர் :

ஏழிற்குன்றையும்

எழில்:

| “டபான்படு. Osravecer ஈன்னன் சன்னாட்டு.

ஏழிம் குன்றம் பெறினும் பொருள்வயின்
பரரேர பீரிகிம் Ley
'பூலவர்”. "பெருங்கடுங்கோ

CBE ககக)
பாடிய

பாடல்சள்,

எட்டுத்

Ssros
il aa ate கற்திணை, கல்ல கு௮ந்தொகை, கற்றறிந் சார். ஏத்தும். கலி, அகம் பூதம், ஆகிய 835 5
ல்களில். ,

பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ
இடம் பெற்றுள்ளன.

இப்போது
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தமிழகம் அறிய

உள்ள

அவர் பாடல்கள் ௮றுப ததேழு; அவற்றுள் ஒன்றுமட்டுமே

பற தி.திணை தழுவியது ; ஏனைய

அறுபதுதானும்

அகப்

(பொருள் கழுவியனவே; அ௮கப்பொருட் பாடல்கள் அறுப,தி

,காறில், குறிஞ்சிப்பொருளில் ஒன்றும்,
ஒன்றும் இடம்பெற எஞ்சிய பாடல்கள்
கும் பாலைப்பொருள்

“களவு, கற்பு

பற்றியே வந்துள்ளன

ஆகிய

இரு

பாடல்கள்

அறுபத்து

களவு்க்காலத்துப்

மிடொழமுகும் தலைமககா

பாலப்

நான்கில்

பாலைப்பொருளிலும்,

கற்புக்காலகுதுப்

அள்ளன.
களவுக்கால,த்.இல்

; பாலை நிகழ்ச்சி,

நிலையிலும் உண்டாம்)

பொருள் குறித்த பாடல்கள்
பாடல்கள்

மரு, கப்பொருளில்
அறுபத்து கான்
ஆறு
ஏனைய

பாலைப்பொருளிலும்

களவொழுக்கம்

வற்

மே ற்கொண்

அவள் விரும்பும் ஆண்மகனுக்கு

ர அவள் பெற்றோர் மறு த்து வேறு ஒருவனுக்கு மணம்
செய்துதர
முயன்றவழி, ௮வள்
காதல்
வாழவேண்டு
மாயின்,

அவனோடு

அவள்

கற்பு

நிற்கவேண்டுமாயின்,

அவனூர்சென்றனு

அவள்

மணத்தல்வேண்டும்

என

அணிந்த
தோழி,
உடன்போக்கிற்கு இருவரையும் இசை
விகுதலும்,
இருவரையும் ஒன்னுகூட்டி.
யனுப்பு தலும்,
பாலைவழியே
அவர்கள்
செல்வதும், வழியில் வருவார்
அவரைக் கண்டு பாராட்டலும், சென்றவர்ககா
நினைத்து
காய் வரும். தலும், செவிலி பாலை வழியில் கேடி.ச்செல்வதும்,

சஇர்ப்பட்ட அறிஞர் உலயெல் கூறி அவளைக் தெளிவித்து
௮ம் ஆய நிகழ்ச்சிகள் களவுப்பாலைப் பொருள்களாம்.
தலைவி தலைவன்பால்கொண்டுள்ள அன்பு,
அவளை.
இன்றி வாழமாட்டா அவள் நிலைமை, அவள் களவொழுச்கம்

கண்டு இற்செறித்துத் துயாசெய்யும் தலைமகள் சகூற்றத்தார்,
ஆகியன

கூறித்,

தலைமககாக்

கொண்டுசென்று

மணந்து

பொள்வதேத செய்யக்கடவது என்று தலைமகனுக்கு எடுத்
அுக்காட்டி. ௮வன் ஒப்பு தலைப் பெற்ற தோழி, SOMITE
சென்று, கோழி /.கின் களவொழுக்கம் கண்டு ஊராரும்
உறவினரும் கூறும் அலர்ச்சொல் நாணி, இற்செறித்துக்

|

புரவலர்கள்
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கொடுமை செய்கிறாள் ஈம் அன்னை | இதனால். குலைவனை ௬
காண்டலும் இல்லாதுபோயிற்று : மேலும் ஈம். பறாவகிலை,

P's

sb

பெற்றோர்

வேற்றுவரைவிற்கு

வரவேற்பளிம்

இனியம் ஈண்டே.யிருக்.தல்.
் பினும் அளிப்பர் ) ஆதலின்
யின், நீஈம் ஊரையும்,
வாழவேண்டுமா
கற்பு
நின்
நன்றன்று;
மதியாது தலைவனோடு
இரயன்பையும்:
மறக்து
(சசேரியையம்
வேண்டும் 7
மேற்கொள்ள
வாழ்தலை
மணந்து
சென்று.

பல்லாற்றானும் ஆராய்ந்து எண்ட முடிவு இது; இதுவன்றி

வேறுவழி யறிக்திலேன். ஆகவே, இடைவழியில் உதிர்ந்து:
இடக்கும்:செல்லிக்கனிகக£தீ இன்றும்,. யானை களின் கால்
பதர்ச பள்ளங்களில் கற்டிச் ஜெளிந்த நீரைக் குடித்தும்

௮வரேர்டு

மூழ்ந்து

செல்லக்

துணிவயாக,''..

என்

9G அலைகளையும் போக்டஇற்கு உடன்படு த. துவள் .
*ஊஉர்

அலர் எழச், சேரி கல்லென,

ஆனாது அலைக்கும் அறனில்

௮ன்னை

தானே யிருக்ச தன்மனை யானே,
நெல்லி. தின்ற முள்ளெயிறு தயங்க
உணலாய்ட். BAG,

அவரோடு.

சேய்காட்டு

தத்தக்க

-பெருங்களிற் றடிவழி நிலைஇய நீரே",

படா

தலைவியை

(குறுக 2 ௨௬௨]

இரவிடை , அலமழைதீதேகும் ' தலைமகன்ச

(பொழுது புலர்ச அதும், சுரமும், சரச்திடை உளவாம் இடை
கூனும் கண்டு வருக்துின்றாள். தலைவி எனக்சண்டு அவசர
அச்சம் போக்குமாறு, **அன்புடையாய்!
நாம் செல்லும்
. வழியின். இரு மருங்கும் குயில்கூவி விகரய௱ஈடும. 'குளிச்ம்
௯
சோலைகள் பல உள்ளன ; அ கலின் வெய்யிலின் வெம்மை:

.

தண்டு வருந்குற்க) மேலும் நெறியை அடுத்தடுத்துப் பற்பல
சிற்றூர்கள் உள ஆதலின், : oF Bb Bow - அருமை கண்டும்
- அஞ்சற்க) நிழஸைச் சண்ட இடங்களில் வழிவரும், வருக்கம்.
| திர நெடிது தங்கி. இஃைபாறியும், மணல் நிறைந்து" இடங்
கலில் மணால்விடு சட்டி ஆடி மகிழ்ந்தும், 'செல்வர்யாக).
சனிக் கூறி மகழ்விப்பான்,
்

|

பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ

ar

1நிமல்காண் தோறும் நகெடியவைக,
மணல்காண் தோறும் வண்டல் தைஇ
வருந்தாது ஏகுமது வாலெயிழ் ரோயே 7
மானை கொழுதி ம௫ழ் குயில் ஆலும்
தறுர்சண் பொழில

கானம்?

குறும்பல் ஊர யாம் செல்லும் ஆறே."
(6: ay
தலைமகன்.
தஸ்
மகளை.
வைகிருளிலே
கொண்டு
சென்றுவிட்டான் எபை தறிந்து, மகளின்
பிரிவெண்ணி.
வருக்தும் ஈற்றாயின் துயாகாணப் பெறாத செவிலி, . தலை
வனும் தலைவியும் யாண்டூச சென்றுவிடுவார்? காடுதோறும்,.
ஊர்தோறும், ரடிதோறும்
சென்று
Cay
கொணர்
வேன ; ஆஜ்றியிரு,' என்று தேற்றிக். தலைமககாக தேடிச்
சரதீதுவழிச் செல்வள்; இவ்வாறு தேடிவரும் செவிலியை
௮ிறிவர் சிலர் கண்டனர்; அவள் துயர்க்காரணம் அறிந்த.
அவர்கள்,
gow
கோக்க,
*அம்மையே/
கடலிடைப்
பிறக்கும் முத்தும், மலையிடைப்
பிறக்கும்
சந்குனமும்,
யாழிடைப் பிறக்கும் இன்னிசையும் தாம் பிறந்து கடலுக்
கும், மலைக்கும், யாழிற்கும் பயன் அளிப்பதில்லை ; அன்றி
யூம் அவை ஆண்டே இருப்பின் அவற்திற்கும் பயன் இல்லை:
அவை, கம்மை பயன்படு கிதுவாரிட தே சென்றால் கான
௮வரும் பயன் பெறுவர்:
அவையும் , சிறப்படையும்:
அகை்ைப்போன்றே அறிவு ஒழுக்கங்களிழ் சிறந்த கின் மகள்
நின் இல்லில் இருப்பகால் நினக்கும் பயன்படாள்; அவ:
ளும் “பொலிவு குன்றுகுலல்லது
சிறப்படையாள். அவள்
சறந்தானை
வழிபட்டு இல்லறப் பயனைப் பெற்றுச். இறப்
_படைதலே.
செயற்பாலகாம்:
அறக்.தலைப்பட்ட
ஆனும்:

அஃதே;

ஆகலின் கவலாதுமிள்௪, ” என்னு கூறிக் தேற்றி

அனுப்பவா 2
|

.“*பலவுறு ஈறு ஞ்சாக்தம்

ட்ட
படுப்பவர்க்கு அல்லதை

்.

மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவைதாம் என்செய்யும்?'
நீனையுங்கால் நும்மகள் 'நுமக்கும்ஆங்கனையளே';
எர்கெழு வெண்முத்தம் அணிபவரிக்கு. அல்லதை...
நீருளே பிறப்பிலும். நீர்க்கு அவைதாம் என்செய்யும்?.
தேருங்கால் தும்மகள் நுமக்கும்ஆங் கனையளே)..
|
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காவல

பாவலர்கள்

ஏழ்புணர் இன்னீசை மூரல்பவர்ககு அல்லதை
யாமுனே பிறப்பிலும் யாழ்க்கவைதாம் என்செய்வும்சி
சூழுங்கால் நூம்மகள் ந/சக்கு மங்கு அனை யசோ?
BET UF BE

இரக்க சம்பினாட்டு எவ்வம் படரன் மின்;
- திறந்தாள் வழிபகஇச் சென்றனள்;
றது வே.

அறுந்தலை பிரியா ஆறும்மறு

கலைவியை மணக்து இல்லறமாற்றும் தலைவன், கல்வி,
காவல், பொருள் இவைகுறி, த்தப் பிரிந்து வெளிகாடி செய்
ee வாழாள எண் உணர்ந்து
EDS SRG SYD, Baie gat
BRR BIS IES கருதும்தன எண்ணான, த கைஷிடு த கபற,
மிக்க கடமையுள்ள ம்
ஆதிறல்
உள்ள த்தினும்
BT BH
அடைய அவண் இறு Buse “Fin
giao gy,
தலைவன்
ES BME
சூதிபபால் உணர்க
Bae
வருக்தலும்,
அலைமகண்
BEB வதுற்காஎப் . MAG wer எனத
அவா

பொய்கூ

ஹ்ம், அவ்வாறு

தலைவி பால்

பெரய்டை Bu

BOD

மணை, அவன் சோரழிபரல் தன் கருத்தினை உணர்த்தலும்,
அவள். நரன து எின்மை,
இளமையது அருமை, அண்பின
இலலை, அகற்சியது அருமை ஆ௫ியவள்றைக் கடி அவன்
சரிவை த் SESE, பின்னர் உலகியல் அறிந்து அவன்

Gure® jDE இசைந்த சோதி, கலைவிபால் மென்று.
ே
te Gara
வர்பிரியார் என்ன் உறியும்,

198
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பின்னர்ச் சிறிது இ நி காரப்

என அ Rel 5 gi

உண்

வளர்த்து

திறலும், தலைவன் பிரிந்து HEE BS 2தலைவி வரும் ஐத்

கோழி. அவ்ளை
SI Gea

ஆற்து தலும், சென்ற

தல்ம்சளா . கிக்கு.

"கொண்ட காக்கி றப்பசல்

முடிகது. ஊர்டுரும்பலும்,

தாழி

பிலம்பலும்,

சென்ற

அவன்

கலைவிக்குக் உறுலும்.. தலைவி

இர்கிகழச்சிகள்.

குதிபுக்கால் ததும்

தமீம்மகன்

இடைக்

-தல்விமேல்

விளைமிளை

விரைவில்.

- மிண்டமையறுிக் து

CED sso

oo Bas

- பால்பொருள்களாம்.

- இர்திகழ்சிசிகக்£ப் புலவர். பெருங்கடுக்கோ, பாலைபாடிய
அரன் peamee
பெனுகுந்தேத்ற அஃப் முறையில். சன்கு

பாடியுள்ளார்;

அவையனைத்தையும்

விரியுமா தலின்,
பாட்டு

இவற்றுள்

எடுத்துக்கூறின்

ஒன்னுகுறித்துவரும்

ஒன்றைமட்டும். முழுதும் காட்டி,

காணப்படும்

அரிய

ge

பெருங்கடுங்கோ

பாலைபாடிய

பகுஇகளை

மட்டும்

ஏடு:

அவர்

எனைய பாக்களில்:

எடுத்துக்காட்டிச்:

செல்ல விரும்புகின்றேன்.
பொருள்வயிற்
பிரிந்துவிட்டான்
கலைவன்;)
பிரிவிசப் பொறாது
தலைமகள்
வருந்துகிறாள்;

துயர் போக்க முயலும் கோழி,

அவன்”
அவள்

அகுற்கு அவளுக்கு ஆறு

குல்
கூறுவதினும்,
அவள்முன்
சென்ற
கலைவனின்
கொடுமை
கூறிப் பழித்தலே பயனளிக்கும்
என,
அறிந்:
காள்; அவ்வாறு பழிப்பின், தன்முன் தலைவனைப் பழிகூற
லைப் பொறாது தலைவி, தன்துயர் மறந்து தலைவன் புகழ்
பாடகி
தொடங்கிவிடுவாள்]
இந்த
உண்மையுணர்ந்
௪.
தோழி, தலைவியைப் பிரிக்துசென்ற கலைவனின் கொடுமை.

யினையும், ௮வன்

சென்ற

வழியின்

கொடிய

நிலையினையும்:

கூறி, *(இகச்தகைய கொடிய வழியிலே சென்ற அவர் எப்:
போது
வருவாரோ?
அதுவரை , இவள் BGO என்னாம்?
இவ்வாறு
இவள்
வருந்தப்பிரிந்க
அவர் அறிவுதான்
ஏன்னே?'' என்றெலாம் கூறலாயினள்; கேட்ட தலைவிக்:
குச் சினம் பிறந்தது;
*(கதோழி;
தலைவர்
அறிவற்றவ:

ர்ன்று;

பொருளின்

பிரிந்துளார்;
வேளாண்மை

இன்றியமையாமையின

தவர்க்கும், இறந் தார்க்கும் துணையரவானே
என்றெலாம்

வேண்டும்;

உணர்ந்தே:

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வது விருந்தோம்பி
செய்வதற்கே;
துறந்தார்க்கும்,
துவ்வா”
கூறுவர்

பெரியோர்;

இல்வாழ்வான்:

அதற்றாப்

வாழும் காட்டிற்குப் பகையாய்

பொருள்

அக்தும் புறத்

sib
வாழ்வார்
வென்று
ஓழிதக்கால்கான்
நாட்டில்
அமைதி நிலவும்; ௮கீதகைய போராட்ட த்திற்கும் பொருள்
வேண்டும்;
இல்வாழ்விலிருந்து
குறைவின்றி
நிறைந்த
இன்பதுதஇனை
நுகர்தல்
வேண்டுமாயின்
குற்றும்.
பொருளே இன்றியமையாகது; இதை .௮வர் உணர்க தார்;

யானும் உணர்ந்தேன்! அதனால். அவர்
தில் சவறொன்றும்

இல்லை.

பிரிந்தார்;

பிரிந்சு

~80

் காவல... பாவலர்கள்

-

அவர் சென்ற காடு நெருப்பைக் கக்கினாற்போன்ற
-வெப்பம் உடையது) செல்வார் அடிவைத்து நடக்கலாகா
மரங்களெல்லாம்
யுடையது;
கொடுமை
அத்துணைக்
கோடையின்

(கொடுமையால்.

இலைகளொல்லாம்

உ திரந்து

கொண்டிருப்ப
கொம்புககாயே
முற்றும் Subs
போக,
மூங்கில்கள்
)
துயருஅவர்
ு
தால் சேர்ந்தார் கிழல்பெறாத
உலர்ந்து வாடி தப்பற்றி எரிந்து செல்வார்க்குதி அயர்
தரும் என்று காட்டின் கொடுமையினைக் கூறி இ.குதகைய
கொடிய வழியில் சென்ற அ௮.ர், எங்ஙனம் விரைந்து வருவர்

என்கன மனை?
அடிய

காட்டின்

தோழி!

நீ. எண்ணுவது

மட்டிலும்
௦
கொடுமைகளை

தவறு;

அவர்

எண்ணிப்

பார்க

அவர்
உள்ளனவாக.
அக்காட்டில்
.இன்றனையேயன்றி,
“கூறிய அரிய காட்சிகளை மறர்துவிட்டாய்போலும்!
காடு
பிடி.
ன்றோடும்,
்க
அக்காட்டில
அவரே,
என்ற
கொடியது
உண்ணுநீர்.

யோடும்

தேடிச்சென்ற

களிறு,

இறுதியில்

அறிதே நீர்உள்ள நீர்நிலை ஒன்றைக் கண்டு மகிழ்ந்து, கன்று
புகுந்து உண்டு கலகல நீரையும் மூகலில் தான் உண்டு
பின்
விடாமல், முன்னர், துன்பிடியை உண்ணல்வ BSI
கூன்

உண்ணும்

எனறும்,

வெப்பத்தால்

வருந்தும் தன்

'பெடைக்கு ஆண்புறு கன் சிறகை ORS SI Ope 56 St காத்
UE தான் வருந்தும் என்றும், நிழலின்றி வருந்தும். தன்
பிணைக்குக் கலைமான் தன் உடல்கிழலைத் குந்து வெய்யி
ஸின் கொடுமையினை
த

தான்

காங்கி

வருந்தும்

என்றும்,

கூறியதை
மறந்தனையோ? இந்த. அ௮ரிய
காட்சிகளைக்
காணும். அவர் காலம் தாழ்த்த கிற்பர். என்றா. எண்ணு

- இன்றனை? பெண் - இன த்.இற்குண்டாம்

துயர்

போக்இப்

'பேணு கல் ஆண்கள் கடன் எனக் காட்டுவாழ் உயிர்களும்
GT OUT ODI OID BE கண்ட் அவர்: எனக்குச். அயர் காரார்?
ணிரைந்து . வருவர்
அ.தற்கான
ஈன்னிமி,ததங்களும்
தோன்றுகின்றன; 98 grurr, uel நாம் கூறுவது
உண்மை என்பதே பேரல் ஒலிக்க றது; இ? காபார், என்
"இடக்கண். துடிப்பை” என்று கூறினள்; Base bre
யைப் படம் பிடித்தாற்போல் பாடியுள்ளார். புலவர் பெரு
அடுங்கோ:

பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ
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45 அரிதரய அமனெய்தி அருளியோர்க்கு. அளித்தலும், ்
பெரிதாய பகை வென்று பேணாரைத் தெறுதலும்,'
புறிவமர் காதலிற் புணர்ச்சியும் தரும் எனப்

பிரிவெண்ணிப் பொருள்வயின் சென்றஈம் காதலர்
வருவர்கொல் வயங்கிழா௮ய்/

வலிப்பல்யான் ;

கேளினி 7

*அழுதாங்கும் அளவின்றி ௮மலன்ன வெம்மையால்
- கடியவே கனங்குமரஅய்/ காடு" என்றார்; *அச்சாட்டுள்
துடி.யடிக் கயந்தலை கலக்கிய இன்னீரைப்
பிடியூட்டிப் பின் உண்ணும் களிறு' எனவும் உரைத்தனரேர

“இன்பத்தின் இகஈ்கதொரீஇ இலைஇர்த உலவையால்
அன்பு. றூஉம் தகையவே சாடு' என்றுர், “அக்காட்டுள் .
அன்புகொள் மடப்பெடை ௮அசைஇய வருத்தத்தை
மென்ஈறகரால் ஆற்றும் புறவு" எனவும் ௧ Ors Rar oT;

“சன்மிசை வேய்வாடச் கனைகதிர் தெறுதலால்
துன்னரூஉம் தகையவே

காடு! என்ஞுர் *அக்காட்டுள்

இன்னிழல் இன்மையால் வருர்திய மடப்பிணைக்குத்
தன்னிழலைச் கொடுத்தளிக்கும்
கலை' எனவும் உரைத்தனரே?
என வாங்கு)
இணைநலம் உடைய கானம் சென்றோர்
புனைகலம் வாட்டுநர் அல்லர்; மனைவயின்
பல்லியும் பாங்கொத் இசைத்தன?
—
ஈல்லெமில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே.''
இனி,

பெருங்கடுவகோ சண்ட

(sel: os)

சரக்காட்டு, அரியல்,

பொருள், அறநூல் பற்றிய அவர் கொள்கை, அவர் புலமை.
தலம் போன்றவற்றைச் சிறிது காண்பாம்,
பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும் . .
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று”!
(திருக்2 எடு-)

சானப் பொருளின் இறப்பையும்,

—

|

ட்

**செண்ணீர் அடுபுற்கை யாயினும் தாள்தந்தது

|

..... உண்ணலிள் ஊங்கினியது இல்!! .... . (திருக் ௪௦௬௫)
அனக் தாமே தேடிய செல்வத்தின் சிறப்பையும்,, :
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_ தாவல

பாவலர்கள்

«Garr Gu அ௮ன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்

(Bas: ௭௫௫3
புல்லார் புரள விடல்"
சன அதை நல்வழியில் பெற வேணடும் எனவும்,

“பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை?
செல்வம்
கெறிவக்த
இதுடை
எனத்
எனவும்,
எசெல்வத்துப் பயனே ஈதல்
துய்ப்பேம் எனினே தப்புஈ பலவே!'! :
எனச் செல்வத்தின் பயன் இது எனவும்,
“m@SSTLD HOUSSLTS தற்றே
போக்கும் ௮.துவிளிர் த.ற்.று”'

( திருக் 2 ௬டு௭ 7
gr
செல்வமாகர்

(பு௰ம் 2 ௪௮௯7
|

பெருஞ்செல்வம்
( இருக்: ௩.௩௨]

எனச் செல்வம் நிலையற்றது எனவும் பெரியோர்கள்
“சென்றதைப் போன்றே, புலவர் பெருங்கடுங்கோவும்,
gy mer

சடைப்படா௮

வாழ்க்கையும்,

கூறிச்

என்றும்

பிறன்கடைச் செலாஅச் செல்வமும் இரண்டும்

ட

'பொருளின் ஆகும்”

ப

எனப் பொருளின் சிறப்பையும்,
“உள்ளது சதைப்போர். உளர் எனப்படார்
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு!"

சனத் தாம் தேடாது

முன்னோர் பொருள்

(அசம்: ௪௫௫]
a
(குறுச் ௨௮௩.)

உண்ணலின்

இழிவையும்,

:

“செம்மையின் Asis

இப் பொருள். செய்வார்க்கு அப்.
[பொருள்]!

- இம்மையும் மறுமையும் பகையாவது

அறியாயேர”?

(கலி? ௬௪).

ஈல்வழியிற் பெ DC every ts குண்.
் எனப் பொரு.
| யமையாமை௰ினையும்,
குறைகாட்டாது அறன் றிந்து ஒழுகிய
. ee
திதிலான். செல்வம்போல்

திங்களை மரம்கந்த??.

எனச் செல்வத்துப் பயன் இது எனவும்,

இன்: தி

(கவி 2. ௨௮)...

பாலைபாடிய

**இல் என

இரந்தோர்க்கு

பெருங்கடுங்கோ
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ஓன்று ஈயாமை இளிவு!'(சலீி? ௨)

“தியவள்

செல்வம் போல் சேர்ர்சார்க்கு நிழலின்று''
(கலி? ௧௦)
| eT oorLi பயன்பெறுச் செல்வம் செல்வமன்று. எனவும்,
இழவர். இன்னோர் என்னாது பொருள் தாள்
பழவினை

srk

மருங்கிற் பெயர்பு பெயர்பு உறையும்? (களி: ௨௪

Oras Hor

இயல்பு

இது எனவும்,

*“மரீஇத்தாம் கொண்டாரைக் கொண்டக்கால் போலாது
பிரியுங்கால் பிறரெள்ளப் பீடிள்றிப் புறமாறும்
இிருவினும் நிலையிலாப் பொருள்”?

"சன. அதன் நிலையாமையினையும்,
இவள். இன்உயிர் தருதலும் ஆற்.றுமோ?
முன்னிய

(கலி: ௮)

’

தேஎத்து முயன் றுசெய் பொருளே?”

(கேலி: er)

எனப்
பொருள்
போனஉயிரை மீட்டு கரும். ஆற்ற
ROU Ft Di என
அதன
.குற்றபாட்டினையும்
நன்கு
விளக்கியுள்ளார்.
பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ ஒரு போரசர் மரபிலே
வந்தவர்; தாமம் ஓர் அரசராய் இருந்து காடாண்டவர்?
அ தனால் அக்கால
அரசரியல்புகளை
நன்கு அறிந்தவர்;

தாம்

அறிக் த

அரசியல்

நுட்பங்களை

எற்ற

இடங்களில்

எடுத்துக் காட்டிச் சென்றுளார்.
*பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் கெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்!
(DOG :5 te)
என்ப; ஒரு sri@ ஆட்சியின் SOOO, HET
ore

னினும் அமைச்சனைப். பொறுத்தே

மையும்.

அமைச்

FOOT நல்லனாயின் அரசனும் கல்லனாம்; ஆட்சியும் கன்றும்;
அவன் இயனாயின் நல்லரசும் திதாம்; விர்காட்டுக் கு௩கள்
அல்லற்பட்டு அழஅழப் பொருநள் பிக்கப் படுவர்; அதனால் |
அவர்சள்;

ட்

|

. தொடுங்கோல்

மன்னர் வாழும் நாட்டில்

கடும்புவி வாழும் காடு ஈன்ஹறே””
கா, பாட

.

(வெற்றி:
௬௨௩

34

காவல.

பாவலர்கள்

என்ற எண்ணமுடையராய் நல்விடம் தேடிச் சென்றுவிடு
எளிதிற்
பகைவாபடை
நாட்டினுள்
வர்; அதிகுகைய
உண்மைகளை
இந்த
என்ற
ள்ளும்
புகுக்து வென்றிகெர்
எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.
**நடுவிகந்து ஒரீஇ ஈயனிலான் வினை வாங்கக்
கொடி தோர்த்த மன்னவன் கோல்போல ஞாயிறு
(கலி: ௮)
கடுகுபு கதிர் முட்டிக் காய்சினம் தெறுதலின்””
*அலவுற்றுக் குடிகூவ ஆறின்றிப் பொருள்வெஃகிக்
கொலையஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன்'! (கலி: ௪௦)
*1அள்பவர் கலக்குற அலைபெற்ற நாடுபோல்
பாழ்பட்ட மூகம்?"
(கவி:டு.)
““பேதையோன் வினைவாங்கப் பீடிலா அரசனாட்டு
ஏதிலான் படைபோல

இறுத்தந்தது.'”

(கவி:

௨௪௮)

அரசனாய் நாடாண்டும், அ.திஞனாய்ப் பல.நால் பயின்
அம் தாம் அறிந்த அரிய உண்மைகள் பலவற்றை, gw
பின்னுளோரும் அறிக்து, 'நல்வாழ்வு வாழ்க" ஏன்ற நல்
லெண்ணம்

கொண்ட

புலவர்

பாக்களுக்கிடையிடையே

பெருங்கடுங்கோ,

கும்முடைய

அறவுரைகளை

அமைத்துச்

பல்

சென்னறுளார்; அவ்வாறு அவர் கூறும் அதவுரைகளூள்
கில இவை:
“வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே; வாணுதல்
மனையுறை மகளிர்க்கு ஆடவர் உயிர்”?
(குறும்? சகடு,)
சென்றோர் முகப்பப் பொருளும் கடவாறு;
ஒழிர்தவர் எல்லாரும் உண்ணாதும் செல்லார்”; (கலி: ௧௮]

|
்.

ep grater வழிமொழிர்து இரக்குங்கால் முகனும், தாம்
கொண்டது கொடுக்குங்கால்'முகலும்வே மாகுதல்

் ட பண்டும் இவ்வுலகத்தியற்கை'”

.....**தடைசாள்இது என்றறிக்தாரும் இல்லை!

(கலி? ௨௨.)

(சவி ௪௨.)

Pe “urd கண்ணும் இகந்துசெய்து இசைகெட்டான் இறுதி!”
(sell: #0.)
|
ப் efOurd bart சிரு
மரபிபோலக் கவின்வாடி"”

ப

பாலைபாடிய
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பெருங்கடுங்கோ

*நளையமிய வாழ்பவன் ஆக்கம்பேரல் புல்லென்று""(கலி:௩.௪)
திறப்புச்செய்து உழையராப் புகழ்போற்றி, மற்றவர்
புறக்கொடையே பழிதாற்றும் புல்லியார்'”
*செல்வத்துட் சேர்ந்து அவர் வளனுண்டு மற்றவர்
ஓல்கடத்து உலப்பிலா உணர்விலார் தொடர்பு”

டுபாருந்திய சேண்மையின் மறையுணர்ச்து ௮ம்மறை
(கலி: ௨௫)
பிரிக்தக்கால் பிறர்க்குரைக்கும் [ரீடிலார்,'”
வைீகக்கடவு
இன்று மக்சளால் வணங்கப்பெறுல்
அதிமுக
ளுக்கு
தமிழர்க
த்
திலேயே
ளாரிற் பலர் சங்ககால
'பல கதைகளையும் அக்
மாஇவிட்டனர்; அவர்களைப்பற்றிய
காலத்திலேயே அவர்கள் அறிக்திருந் தனர்; புலவர் பெருங்
*கொடங்கற்சம் டோன்றிய
நான்முகன்.
கடுங்கோ,

முஇயவன்”

என்றும்,

சிவனை,

*'முக்கணான'

**ிறருவ்

சணிச்சியோன்', :*அஇனேற்றுக் கொடியோன்” என்றும்,
என்றும், வீமனை
“மினேற்றுக் கொடியோன்"
காமனை,
பதோடு, . சிவன்
அழைப்
டு
பெயரிட்

*வளிமகன்'” என்றும்
ில்
வரும் அரக்கு
பாரகுத்த
யும்,
கையினை
புரம் எரித்த
்
கூறியுள்ளார்.
்
எடுத்துக
ிமினையும
நிகழ்ச்ச
மாளிகை

கடவும்

marl

அந்தணர்

துளார்

அவர்; மாளும்,

பல்லி சொல் பலன்
என்பனபோன்ற
துள௱ர்.

வேள்வி

ஆவியினை'

கோளும் ஈல்லனவா

பார்த்தல்,

இடக்கண்

நிமித்தங்களிலும்
ன

அறிக்

என நோக்கல்,

ஆடல்

நம்பிக்கை

இனிது
வைகு.

பாடுதற்கு விரும்பி மேற்கொண்ட பாலை ஒழுக்கக
அவ்.
புல்வர்,
HAS georges
பல்லாற்றானும்
இணைப்
ளையும்

இயல்புக
தீதின்
பாலகில
காம்
நிகழ்தற்
ம்
வொழுக்க
'நன்கு பாடியுள்ளார்; ௮வையனை த்தையும் எடுதஇயம்புவது

. இயலாது ஆகலானும், ஆங்குக் காணும் இன்ப நிகழ்ச்சி.
சளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒன்று முன்னரே காட்டப்பட்

டுளது ஆகலானும், துன்ப கிகழ்ச்சிுளுள் ஒன்றைமமீடும்

எடுத்துக்சாட்டுகிறேன். பாலைநிலத்தில் வாழ்மக்கள் மறவர்

- எனப்படுவர்; அவர்களுக்கு அவ்வழி வருவரரை அ௮லைத்துக்

-

BG

- தரவல

பாவலர்கள்

யராய்

விளந்னர்;

அவர்கள்

வருவாய்

வேறு

பொருள் தவிர

கைக்கொள்ளும்

அதனால் ஆ்லைககும் கொழிலில்

அவர்கள்

இல்ை.

மிகவும் கொடி.

கெொடுமையினை

விளக்க,

வழிவருவார். கையில் பொருள் இல்லை என உணர்ந்தும்,
கும் அம்பேறுண்டு அவர்துள்ளும் அ௮க்.கக் காட்சியினேக்
அண்டு மஇழ்வகுற்காகவே அவர்களைக் கொல்வர்:
ah ob uri Sg) அல்கும் கடுங்கண் மறவர்சாம்

கொள்ளும் பொருளில ராயினும், வம்பலர்
துள்ளுார்க் கசாண்மார் தொடர்ந் துஉயிர் வெளவவலின்
புள்ளும் வழளற்காப் புலம்புகொள் ஆரிடை.”

(aos

):

.ஏன்னறும் கூறிய புலவர், ௮.கற்குஓர் எடுக் துக்காட்டாகக்,
காட்டு வழியே கடி. தம் ஏந்தித் தூதுசெல்லும்
தொழில்
மேற்கொண்ட பார்ப்பான் ஒருவனை, ஒருசான் மறவர் சிலர்
மடக்கிக்கொண்டு,

அவனிடம்

பொன்

இருக்கவும்

கூடும்

என்று எண்ணிக் கொன்று,
நோக்கயவழி, இழிந்துகட்ட
லாம் தகுஇிருறைகங்கத ஆடையினை அணிந் இருக்மும் அவன்
வறுமையினை உணர்ந்து, கொன்னு சிவப்பேறிய கம் அம்
பைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு கலக்கமின் கிச் சென்றனர்
என்ற கொடிய காட்டியினைச் காட்டுகிறார்?
தூதுஒய் பார்ப்பான் மடிவெள் ஓலை
படையுடைச் கையர் வருதொடர் நோக்கு
உண்ணா மருங்குல் இன்னோன் கையது
பொன்னா குதலும் உண்டு எனக் கொன்னே .
. தடிந்துடன் வீழ்தீத கடுங்கண் மழவர்

திறனில் சிதாஅர் வறுமை நோக்கச்
செங்கோல் அம்பினர் கைந்கொடியாப்

்

்

பெயர”...

(அகம்? ௩௩௭7

புலவர். -பெரும்கடுள்கோவின்
பாக்கள் பல. அழகிய
ஃவமைககாக்கொண்டு
அணிபெற்துள்ளன;.
அரசியல்
இிகழ்சிசிகளையும்; - அரிய
அறவுரைகளையும், உவமைகளாச
- ஆண்டுள்ளார்; ஆண்டவன் செயல்கள் சிலவும், வேறு Hee
அஸ்த்களூம்" உவமையாக
வக்துள்ளன; தோழியின்
ae

பாலைபாடிய

பெருங்கடுங்கோ
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வுரை கேட்டுக் தன் போக்கினை நிறு. ச்இக்கொண்ட குலை
மகனுக்கு,
யாழ் ஓசைக்கு
அடங்கி
நிற்கும் மதம்பட்ட
பானையினையும்,
இக
(தாழ்வரை நில்லாக் கடுங்களிற் ஜொருத்தல்

யாழ்வரைக் தங்கியாங்கு'”

விரைந்து
ம்பு

செல்வகுற்கு

(கலி: ௨)

வில்லினின்னறும்

புறப்பட்ட

விரைந்து பாய்வதையும்,
“வில்லுமிம் சணையிம் சென்றுசேண் படர!" (குறுந்: ௨௩௧)

sioner இஅருள்பெறாத் தலைமகன்
மழைபெறா உலகம் வருந் துவை தயும்,
“gofioro

வருந்துவகுற்கு,
|

Gurap Dar Qorajwarb Cur gy

நின்

அளிமாறு பொழுதின்இவ் ஆயிழை கவினே”
கலைமகளின்
GUTSBB) tre Eo uD,
Srey

ஒளிமழுங்குய

நெற்றிக்குப்

(கலி: உடு)
பாம்பு”

நுங்கு மதியின் நுதல்ஒளி கரப்ப'' (அகம்? ௩௧௩)

உணவுபெருது உடல்சருங்கிள் இக்கும் பாம்பிற்கு
மிச்ச பொருளைச் சொரிந்துவிட்ட பணப்பையினையும்,
நிதியம் சொரிந்த நீவி போலப்
- பாம்பு ஊன்தேம்பும்''
உவமை கூறியுள்ளார்.
பாலை

,இந்த

பாடிய.

அளவிலே

(அகம்: ௩௪௨௩.)

பெருங்கடுங்கோவின்

பெருமையினை

முடித்தல் இயலாது; ஆனால் மேலும்

ள்டுத்து இயம்பலும் இயலாது; ௮வர் பெருமையினை அவர்:

பர்க்கணைாப்

பலகால்

பயின்று

அறிந்துகொள்வார்களாக.

௮,

மருதம்பாடிய

மருகுத்இணையிளை.

பெருமையால்,

இவர்

அழைக்கட்பெற்றுளார்,

பாடிய

இளங்கடுங்கோ

மிகக்

இறக்துமுறையாற்

மருசும்பர்டிய
இவம்

பேருங்கடுங்கோவின்

பாடிம

இளங்கடுங்சோ

சோர்.

தம்பி

மரபினம்;.

என்று

என
பாலை

ஊஇக்சப்படு

இருர் என்று mene
ஈற்கினை உரையாடிறரியர்.
இவர்
மீசரர் மரபினர் என்பைத விளக்கள் தக்களான்னு ar Gayle
இல்லை.
இவர்
பெயரும்
அகுற்குத்
அுணைபுரியவில்லை,
சேரரைக் குறிக்கவழங்கும் சொல் எதுவும் இவர்
பெய
GrrG

சேர்ந்து

செல்வக்கடுங்கோ

ரோடு

வழங்கப்பெறவில்லை.

வாழியாததன்

இணைத்து

என்ற

வழல்கப்படுகிறது

sQ@gGer

சேர

«என்பது

அரசன்

எனினும்,

பெய

அவன்

சீசரன் என்பதைக் கடுங்கோ
என்ற சொல் குறிக்கிறது
என்று
கொள்வதினும்,
அப்பெயரீற்நில் வரும் ஆதன்
என்ற சொல் குறிக்கிறது என்று கொள்வத போருக்கும்,
உதியன்,
இரும்பொறை,
ஆதன்
என்ற
சொற்களைப்
போன்றே,
சஈடுங்கோ
என்பதும்
சேரரைக் சகுறிக்கவரும்
சொற்களுள் ஜன்னு என்று சொல்வதம்கில்லை; பாண்டிய
அரசர்களாக்
குறிக்கவும் : இச்சொல்
வந்துளது,
களப்
Gare Sor அழித்துப் பாண்டி௰ அரியா மீண்டும் கிறுவிய
LAF OORT tpt! ௮சசன் பெயர். கடுங்கோங் என்பத;
ஆவே,
எடுங்கோ
என்ற
சொல்
ஒன்றைக்கொண்டே
நம்புலவர்

சேரர் மரபினைச்

சேர்ட் தவர் எனக்

சோடல்

பொருக் தாது.

இணி, . பரலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ. ஏண்பவர் சேரர்!
சேரர் என்பதை வர் பெயர்முன் வரும் சேரமான்
அடை. உறுது செய்கிறது; இவர் இளங்கடுங்கே
, அழைச்சப்பெற்றுளார்; ஆகவே
இவரை
௮வர்
சாகவும்,
அவரைப்போன்ட ற சேோரமரபினராசவும்

-ந.குல்கூடும் என்று முடவ செய்வதும் அத்துணை
வடு

உடைய

அவர்
என்து
சான
இய
கொள்

உறு இப்

துண்று,.

“தாய்போல் சழறித் #5 இக் கோடல்
, ஆய்வினைக் இழத்இக்கும் 2உரித்து”... . (தொல்/கற்பு2 ௩௨)

"என்பர் -தொல்காப்பியஞர்.. மன வியோடிருந்து
அத்திப் பெருமைபெ ஐவேண்டிய

கணவன்,

அகா

இல்லற.
ஒழுக்கம்

்ருஅம்பாடம் இளங்கடுங்கசோ
மேற்கொண்ட வழி,
அவன்
புடையாளன்--செறுகரும்..

பசைவரும்
விழையும்.

எண்ணு பாராமல், அவன
தோழியாம்
தருஇியுடைய
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போற்றும் பண்
செம்மலோன்்௨-

மரிஷவி3 ல்லாமல், அவண்
பெண்களும்,
அவளை நடுத்

தெருவில் கிறு தலைச் ௪, “gar ஒழுச்சம் மேற்கொள்
ஞம்
நின்னைக்
கேட்பாரெவரறாம்.
இலையேர்?
கேட்பார்
உள௱ர்கொல்”
இல்லைகொல்ர' எனவும், நாணம் &) 5) BUD
இல்லாதவன்
8
எனவும்
இழிச்துரைப்பர்
எனவும்,
(5,0 8750)

மனைவி
கொண்டு

புதல்வனைப்.

பெற்றுப் பேணி

பெருமனைக்கழெகீஇயாம்

வளர்த்துக்

நெல்வளம்

நிறைந்து

நெடிய தன்மனையில், வாழ்க் இருக்க, பர. வீடு சென்று
விட்டான். ஒரு sliver.
gaSwrG
வாழ்ந்திருக்க

அவன், ஒருகாள் சிறித அவளைப் பிரிக்து எங்கோ சென்று
வீட்டான்;
உடனோ
பரககைக்கு
அவன்பால்
சனம்
Geb Gwe gH;
swans
mama!
Coreena
Santini
Ge anuBener; wmacir ws g&Garesr
டாள்; பற்ககா ஈறகறவெனச் உடிக்துக்கோண்டாள்;
ம்
மட்டோடு நில்லாமல் ஊரெல்லாம் அதியுமாறு அவளைத்

கேடிப்

புறப்பட்டுவிட்டாள்) . இச்செய்தியைக்

தலைமகள்

- தோழி அறிச்இருக்தாள்; சின்னாள் கழித்துத் கலைமகன்
ட தன் மணைநேரக்கி வந்தான்; வக்தானைத தோழி
கிறுகுதிவைத்து, . “sail

மக்கஜாப்பெற்று.

காத துவரும் கடமையால்,

சென்று

பலகாரளரஇயும்.

தாங்கள்
அதைப்

எங்களைப்

வாயிலில்
மனையறம்

பிரிந்து

பொருட்படு ச.கமல்

வாழ்கிரரும்; ஆனால், ஈறிதுபொழுது பிரிக்காய் என்ப
தற்கே கின் காகுற்பரத்தை ஊரெல்லாம். அலர்தூற்
விட்டாள்;

மால்கள் கான் . இல்லறமிருந்து

எண்டுள்ளோம்;

ஆசையால்,

ஆம், அதுகுறித்து

பன்னாள்

எவரிடமும்

வாழக். கடமை
யிரிர் து

குறைகூறி

லி.
.

இருப்ப.

ஆழாமல்

மக்களைப் பேணலும், மனையறக் காது தலுமாகய கடமையினை
ற்கொண்டு . அமைந்துவிடும்!
தாங்கள். விரும்பும்.

ட ஈதிடைக்கும்

௮க்சசைய

கடமைமண்டு

என

எண்ணி.
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பாவலர்கள்

விட்டனைபோலும்;

அவளுக்கு

அத்தகைய

கடமையில்லை

அதனாலன்்ோ0ோ
அவள்
தாங்கள் சிறிது
பிரிந்தகையும்
பொருது அலர் தூற்தினிட்டாள். பெருமனைக் கிழ .கதிக்கும்,
பர. திகைக்கும்
உள்ள
இவ்வேவுபாட்டினை
உணர்க்துவ
“னாயின்
பர BO GUT ஒழுக்கம் மேற்கொள்ள ரய; இப்போ
தாவது மீண்டு வக்தனையே; அதற்கு நனறி; இந்த கின்:
வருகை, ஏங்கள் பொறுமைப்
பொறுப்புணர்ச்சிகள்ையும்,
பரக கையரின்
பொழுமைப்
பொறுப்பினமைகளையும்
உணாரற்குகன் விகாவால் ஆயின் ஈன்று; அனால், அவ்வாறு
உணர்ந்து வந்தவன் அல்லை; ஊரெல்லாம் கூறும் பழிச்
சொல் அ௮ஞ்சியன்றோ வந்துளாய்; ௮ ககையானை யாங்கள்
எவ்வாறு
ஏற்றுக்கொள்வோம்,”
என்று
இழ.ற்துக்
AMC
எனவும் கூறித்
So Mi soir ou ip) 5p Mb Gl
இருத்தும் உயர் தமிழ் ஒ முக்கரெறி யினை உணர் கீதியுள்ளார்?
“மாணிமை மூன்கைக்
குறுந்தொடி துடக்கிய நெடுந்தொடர் விடுத்தது
உடன்றனள் போலும்றின் காதலி எம்போல்
புல்லுளைக் குடுமிப் புதல்வம் பயந்து

ரெல்லுடை நெடுககர் நின்னின்று உறைய
என்ன

கடத்தளோ

எழுதெழில் இதைய

மற்றே? தன்முகத்து

அழுதனள் ஏங்கி

வடித்தென் உருத்த இத்திப் பல்லூழ்

கொடித்தெனச் சவெர்த மெல்விரல் இருகுபு

- கூர்நுனை மழுங்கிய எயிம்.மள்
ஊர்முழுதும் துவலும் நிற்காணிய சென்மே. ”
(அகம்? 2௪௬]
ப வரலாறு
உரைக்கும் பண்பும். நம். -புலவரிடக்இல்
பொருந் இயிருக்கக்
காண்கிறோம். . தாம்... பாடிய- HS
BI DMD OI! பாடலொன்றில், . (வெண்ணெல் விகயும் வன

மிக்க பராவூர் என்ற இட க.இல். கடைபெற்ற போர் ஒன்றில்,
சோ... பாண்டியராகிய: . இருபெரு . வேந்தரும்... ஒருங்கு
சசர்ந்து.

சோழமன்னரை...

TH ESOT;

ஆனால்,

சிறந்gs

மருதம்பாடிய இளங்கடுங்கோ

AT

யானைப் படை உடைமையால் போர்வல்ல சோழர் பெரும்
படைமுன்
திற்கலாற்றாது
இருவரும்
தோற்றுப்
பின்
னிட்டனர்; வாளேந்தி வெற்றி சொண்ட
சோழ
அரசர்
ப்கை வேந்தாகம் யாணப் படைகளைக் கைப்பற்றிக் களித்
அனர்) அத்தகைய
ஆற்றல் மிக்க சோழர்க்கு மகளாம்
பெருமையுடைய
அஃ
என்பர்ள் ஒருத்தி இருந்தாள்
TOS

Fa. MAT:
**அலஃ்தை தந்தை
அண்ணல்

யானை

அடுபோரீச்

சோழர்

வெண்ணெல் வைப்பின் பருவூர்ப் பறர்தலை
இருபெரு வேங்கரும் பொருதுகளதக் தொழிய
Qa Marc

நல்லமாஃ்கடந்த ஞான்றைக்

களிறு கவர் ௪ம்பலை,'?

(<9 GLb tan a%,)

இரை தேர்ந்துண்ணும் நாரை கண்டு அஞ்சிய ஈண்டு
பன்றைக் கொடி வளர்ந்து சேறுபட்ட வயலில் வடுவண்டாக

விரைந்துடி.5.

கன்

அலையுட் புகுந்து அடங்கும்

எனவும்,

கள்ளுண்ட கலகீகலைக் கழுவிவிட்ட நீரைஉண்ட இருமீன்,
காண் ௮றுற்கு வில் விரைந்து எழுமாறு துள்ளி, நெற்
கூடுகளின் அடிகளிற் சென்று விழும் எனவும் கூறும் மருக
திலக் காட்டுகள் மாண்டடைத்தாம்?
வேப்புகன

யன்ன நெடுங்கண் ஈர்ஜஞெண்டு

இரைதேதர் வெண்குருகு அஞ்சி, அயலது
ஒலித்த பகன்றை இருஞ்சேம் றள்ளல்

இதலையின் வரிப்ப ஓடி, விரைந்து தன்
ஈர்மலி மண்ணணை செறியும்!
*நறவுண் மண்டை

gui

.நுடக்கலின் இறவுக்கலித்துப்.

வில்லில் கூட்டுமுதல் தெறிக்கும்.
்

.

(அகம்:௪௭௪௬, ௬௭.)

௯.
குதிக்க,

மூடங்கிக்கிடந்த

நெடுஞ்சேரலாதன்

தன் என்ற சொல், சேர் வழி வந்தவர்களை
4
௮வர் பெயர்களின் முன்னும் பின்னும் இணைக்பை

படுவதுண்டு ,

ஆதனுங்கன்,

ஆதனவினி,

ஆதனோரி,

ஆத

னழிசி
என்ற பெயர்கள், அச்சொல் பெயர்களின்
முண்
வக்கமைக்கு எடுத்துக் சாட்டுகளரம்; கடங்கோ வாழி
யாதன், நேடுவேளாதன், கருங்குள ஆதன் என்பன ௮௪
சொல் பெயர்களின் பிற்பகுஇயில் வர்.கமைக்கு எடுத்துக்
காட்டுகளாம். . சேரர்க்கு : உரிகது எனப்பட்ட
இவ
ஆ.தன் என்ற சொல், சேரரைக் குறிக்க வழங்கும் சேரர்
ஏன்ற மற்றொரு சொல்லோடு இணைந்து வருதலும் உண்டு?

உதியஞ்

சோலாதன்,

பெருஞ்

சேரலாதன்,

ஆடகோட்

பாட்டுச் சேரலாதன் என்ற பெயர்ககா£க் காண்க.
பெயர்
களுக்கு . முன், அப் பெயருடையாருக்குப்
பெருமையளித்
குற்காக
உயர்வுப்
பொருள்கறாம்
நெடு. என்ற
அடை.

கொடுத்து வழங்கு தலும் வழக்கமாம்; நேடியோன், கேடூங்
கிள்ளி, ,நேடுஞ்சேழியன், நேடுமாவளவன், கெடூமானஞ்சி,
கேடூவேள், நேடுவேளாதன் என்பன காண்க,
அவ்வாறு
சேரலா சன் என்ற பெயரோடு நெடு என்ற அ௮டையினைச்
சேர் தீதுவழங்கிய பெயர்களும் உண்டு; சோமான் குடக்கோ

கேடுஞ்சேோரலாதன்,
சேரர்சளுள்

பிரிதீதுச்.

இமய

வரம்பன்

நேடுஞ்சேரலா தன்

நெடுஞ்சேரலா
தர் பலர் இருப்ப கால், ௮அவரிண்

காண்பதற்காக

நம்புலவர்,

முடங்கிக்

கிடந்த

CEOS சேரலாதன் என அழைக்கப்பெற்றுள்ளார், ஆனால்,
அவர் பெயர்க்கு. முன்வரும் முடங்இக் கடந்த என்ற சிறப்
படை
இவர்க்கு
வர. இருந்த காரணம் பாது என்பது
AP gb her ashore,
.
இவர் பாடிய நெய்தல் இணை கழுவிய பாடல்ல மிகவும்
. நயம். செறிந்து காணப்படுகிறது; சிறு சிறு சண்கள்ைள்.
கொண்ட பெரிய வலையினைப் பருத்து ரீண்ட கயிற்றோடு
பிணைத்துக் கொண்டு, கடலிடைய சென்று, கடல் வள

.. மமெல்லாம். «mien

என எண்ணுமாறு அக்கடல் மீன்க

Cp

wag

இடந்த கெடுஞ்சேலாதன்
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ளெல்லாம் ஒருங்ககப்படுமாறு வீசிவிட்டு மாலையில் கரை
சேர்ந்து வலைஞர், தம் வரவினைக் கவலையோடு எதிர்நோக்க:
நிற்கும்

தம்

மிக்கு,

மனைவியரைக்

இளையரும்

கண்டு

முதியருமாகய

ம௫ழ்ந்து,

ஊக்கம்:

எல்லோரும்

ஒன்று

சேர்ந்து அவ்வலையினை வருக்இ, பேராரவார
த இற்கிடையே.
இழுத்து இழுத்துக் கரைசேர். த்து, வலையில் அகப்பட்டுக்.

டைக்றாம் மின்௧ளாப் பிரிக்தெடுக்துக் கரையில் குவித்து.
- ஆங்கு
வந்து குழுமி நிற்கும் இரவலர்க்கு ௮வர் குலம்:
நிறைய வழங்கி, என்கயவற்றைச் சிறியதும் பெரியதுமாய
பல கூறுகளாக்கி விலைகூறிவிற்றுத் கம் தொழில் முடிக.
ம௫ழ்ச்சியாலும் பகலெல்லாம் உழைக்க கணப்பாலும், அள்.
கரைக்கண் படிற்கு மணல் மீதே கிடந்து உறங்குவர் என

வலைஞர்

தம்

அன்றாட.

வாழ்க்கையினை

விளங்க

உரை.

துள்ளார்.

இந்,த ஒரு பாட்டிலேயே, பெரிய வலையினை வருந்தி.
வலிக்கும் வலைஞர் தொழிலுக்கு, உப்புப் பொதுயினை ஏற்:
இய வண்டி, கட த்தற்கரிய மணல்செநறிந்த கிலத்தும்புக்க
வழி, அ௮வ்வண்டியினை
மண்டியிட்டு வலிந்து இழுத்துச்
எருதுகளின் . தொழிலையும்,
பெரிய
இறந்த
செல்லும்
பெற்ற மீன்ககா இரவலர்க்கு வழங்கும் வலைஞர் கொடை தி

கொழிலிற்குக்

களத்தில் அடித்துக் குவித்த நெற்குவிய

லைக் களம் பாடிவரும் இரவலர்க்குப் பரிசிலாக அளிக்கும்.
உழவர் செயலையும் உவமை கூறிக் தம் புலமையினைப் புலப்”
படுத்தியுள்ளார்.
்
**டுநடுங்கயிறு வலந்ச குறுங்கண் அவ்வலைக்
கடல்பயாடழமிய இனமீன் முகந்து
துணைபுணர் உவகையர் பரத மாக்கள்

இசாயரும் முதியரும் களையுடன் துவன்றி
உப்பொய் உமணர் அருந்துறை போக்கும்
ஓழுகை நோன்பக டொப்பக் குழீஇ,
அயிர் திணி அடைகரை ஓலிப்ப வாங்கிப் '
பெருங்களம் தொகுத்த உழவர் போல
இரந்தோர் வறுங்கலம் மல்க வீசிப்
பாடுபல அமைத்துக் கொள்ளை சாழ்றிக்
கோடுயர் திணிமணல் துஞ்சும் துமை.” . (அகம் 2 ௩௦௨

Ay

தாவல.

பரவல்ர்கள்

களவில் வந்து செல்லும்

தலைவன் நரள்தோறும் தவ

Gg வருகுலை விரும்பும் தோழி, தலைவன்பால் சென்று,
நீ... ஒருநாள் வாராது
கின்றுவிடின்
இவள் உடல்கலம்
கெட்டு அழகு குன்றுவள்; ஆதலின், நீ நாள்கிகாறும்
வரது இவள் ஈலம் கேட்டுச் செல்லு கல்வேண்டும் ; அவ்
ara வந்து செல்வதால் கின்பெறராுமையொன்றும் கெட்டு
விடாது,” என்று டைறவிரும்புவாள் ௮வனா அணு,
“பருமை என்பது கெடுமோ? ஓரு நாள்
மண்ணா முத்தம் அரும்பிய புன்னைத்
தண்ணறுங் கானல்வட்து : நும்

வண்ணம் எவனோ?” என்றனிர் செலினே?!
சான வினவிணைளை எனல்
விளங்குதல் காண்க,

கூறும் புலவர்

(அகம்:௩௦)

கற்றுச்

இறந்து

புனனையின் அரும்பு, முச்துககளைப் போல் தோற்றம்
. அளிக்கும்: மூிதுப். போலும் புன்னை அரும்பு என்று
உவமை கூறுவதற்குப் பதிலாகக், கழுவப் பெருகு முகுதுக்
கணப்
புன்னை.
ஈன்றது.
எனக் கூறும் புலமை
லம்
பாராட்டற்குரிய தாம்.

௧௦.

குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கின்னிவனவண்
திருமாவளவன் ஆட்க்குப் பின்னர்ச் சோழகாஈடு இர:

கூறுபட்டு இருகிறத்தாரால் ஆளப்பட்டுவற்
தது; அவற்:
அள் ஒன்றிற்காத் தஃ்௦ககர் புகார், மற்றோன்றிற்குச். தை

ஈகா

உறையூர்:

இருபழு இயாக

கடற்ரைநாடு,

விளங்கிற்று

உள்நாடு

எனப்

எனச் சோழகாடு

பேரிப்ளுஸ்

என்ற

தாலும் அ௮ிவிக்கும். கரிகாலனுக்குப் பிற்பட்டகாலத்தே
உறையூரூம், compute சோழருமே சிறர்து விளவ்ககெர்;

உலைஞமசாண்ட

சோழ

வளம்செறிக்த

காட்டுவளம்,

அரசர்களுள் முளமுற்றக்தும் தஞ்

சிய கள்னிவளவண் க ௱க்தோனாவன்; மணிமேகலை கூறும்
இள்னிவள வன், இக கள்ளிவளாவனே என்பர் ஆசாய்ச்கி
-மானர்,
கன்லவைலாவன,
புலவர் போற்றும் புகழ்மிக்ேர
ஞுவன்; ஆலத்தூர் கிழார், ஆடுதுறை மாசா த்.தனார், ஆவூர்
மூலயகிழாா,
இடைக்காடனார்,
எருக்காட்டுர்.ச்.
தாயக்
ERM TN OT, MULT முடவனார், கோஷ் கிழார், ஈல்லிலறைய
ஞூ, மாறோக்கத்து ஈப்பசலையார், வெள்சகாக்காடி ஈரகளார்
ஆய
புலலர் பதின்மர் இவலைப் பாடியுள்ளனர்; புலவர்
பலா
பாராட்டைப் பெறும் பண்புடையோனாகய
இன்னி
வளவனும்
ஒரு பலனனாவன்.
கிள்ளிவளவனின் . நாட

கல்தோன்நி மண்தோன்றாக்.

காலதகே மூகிதுச் சிறக்க அவண் கூடிவனம், பரைவரும்
அஞ்சா அவன் பேராண்மை, மாரியும் C gr bea
அவள்
சைவண்மை,. எெவிசைப்பச். பொழ்பொறுக்கும் . அவண்

பண்புடைமை
கூறும்

ஆய

பாராப்டுப்

னாண்பாம்...
அறநூல்

இன்னோரன்ன

பல;

சலவள்றை

ஈண்டுக்

க,

ர

ப்
அறிக்த

ஒ்குணர்கள்

விளங்கும காடு, என நீர்வளம்

oer

குறித்துப் புலவர்கள்

அவற்றுள்

வளர்க்கும் wee

தரும் மழையினை,த ST

Bee

sci Glaser hs செல்வத் இணையும்,

“அறுதொழில் அர்சணர் அறம்புரிர் தெடுத்த...
ASur@ Bormg rig

...

“(புறம்; உகணு
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காவல

பாவலர்கள்

Carmi. Sy. மழைவளம் சுருங்கிய காலத்தும் கீர்
அரா ரீர்மையுடைய காவிரியாறு பாயும் காடு என ௮வன்
ட்டு

கீர் வளத் இனையும்,
“கோடை

வொழுக்கத்துக்

யாயினும் கோடா

(புறம்?

காவிரி புரக்கும் ஈன்னாடு'*

௩௯௬௩)

ீர்வளம் கிறைம் தமையால் ஒரு பெண்யானை படுத்து
உறங்கு, கற்காம் கிலம், எழு ஆண் யானைகளைப் புரகீகவல்ல

“பெரும் உணவினைத

என

கரும் காடு'

அவன் நாட்டு கில

வள க்தையும்,
(ஒருபிடி படியும் சீரீடம்

(புறம்:௪௦)

எழுகளிறு புரக்கும் காடு”

வழங்க

இதக் சகைய
வழங்கக்

அ.கனால், உணவு

வளம் பல சிறந் தமையால்,
வளத்தால்
குறைவுபடாத

வருவார்கீகு
நிறைந்தும்,

எழுப்பும் இ அல்லது

உண்டாக்க

பகை

வர் எடுக்கும் இ யறியாப் பண்பாடு பெற்றும் விளங்கும்
கர்டு என அவன் சாட்டின் விருக்தோம்பற் சிறப்பினையும்,
ஈகொளக்கொளச் குறைபடாக் கூழுடை வியனகர்
அடுதி யல்லது சுடுதீ யறியாது

(புறம்: ௭௦)
இருமருந்து விளைக்கும் நன்னாடு”
புலவர்கள் பாராட்டியுள்ளனர்.
செப்பமும் காணும்
நற்குடிப் பிறக் சாரிடையேதான்
இருக்கும்: . ஒழுக்கமும், வாய்மையும், காணும்
இயல்பர்க

அவரிடையே கான்?
இழுக்காதிருப்பதும்
இம்மூன்றும்
குணம்
குன்றுவசெய்யாக்
பெறினும்
அடுக்கிய கோடி.
குடிப்பிறக் காரிடையேதான்

உண்டு

என்பர்

ஆதலின்,

உயர்குடி.ப்பிறப்பினரா தல் ஒறுவர்க்குக் கறாவிலே வாய்த்த
இள்ளிவளவன் பிறந்த சோழர்குடி, வழிவழிச்
இருவாம்.
அிறப்புடைய குடியாம்: அவன் பெருமைக்கு. அவன் குடிப்

பெருமையே.
வார் விளக்குக்
கீ கொடையாற்

காரணம்,

இதை

மாறோக்கக்து

நப்பசலை

இறம் வியக்கத் தக்சதாம்: **இள்ளிவளவ/
இறந்தவன் என்கின்றனர், ௮. தனால் நினக்


த். குடியின்
கொரு: புகழும் இல்லை; அது நீ பிற்

பண்பு7

குளமும்றத்துச் துஞ்சிய இள்ளீவளாவளன்

AT

அடைக்கலம். அடைக்க புருனின்பொருட்டுச் துலைபுகுந்து
/கழ்கொண்ட
சிபியினை. முகல்வளுசக் கொண்டது கின்
கெர்ண்டது
இயல்பாகக்
கொடைக்குண தறை
அக்குணா
ear mame
வக்தார்
அக்கடி
gy:

ஆடி?
Gsryr

POOL UIT rar s ஆகவே,

வினக்கே

உரிய

௮க்குணம்

புகழன்று ; அது!

கின்பால்

இருப்பது

கின் குடிப்பும்; கள்ஸி

வளவ! பகைவரும்
அஞ்சும்
பேராண்மையடையான் நீ
ன்ப) அதுவும்
ெக்றும்.
புகழளிக்காது) கின்
குடி,
இரிந்து கேடு விசக்கும்
ம சவர்பொருட்டு, ஆகாயத்தே
கோட்டைகளை வாழ்விடமாக்கொண்ட
அரக்கர்களை HDS
என்பானணை
சொடிம்கோட்செம்பியன்..
Slt புகழ்பெற்ற
கொண்டது; ௮ தலின் வெற்றி, சோழர்
மூன்னோஞாகக்
கள்ளி / வெழ்நிவிரனாவதில் கினக்
குடிப்பண்ப ? ஆகவே,
ape றவேண்டினார்க்கும்
கள்ளி!
அனிப்புலழில்லை ;
குத
குறழைவேண்டினார்க்கும்
பேர தி தாணிச்சண்
அச்துணர்
அன்றோர் உள்விட்டாசோடு சண்ட ற்கெணியனூய் இருக்கது
இம் sare
புரரரட்டுவர், இக
என்று
மூறைசெய்வை
இப் புகழில்லை; நின் சலைசகராஇய உறையூபூர்க்ணை அமைக்
கின்று
எனறும்
அறம்
அறங்கடாவையில்,
அள்ள
கிலைபெற்திருக்கும் என்ப ; ஆகவே ஆறம் கூறுதல் சோழர்
நிணக்குப் பூக
டிக்ளு இயல்பாம்; ஆகுலின், அதிலும்
தில்லை” ஏன்று பாடி, சோழர்குடி- இயல்பாகவே. கொள்
றம் உடையது? கொடையமித் சிறந்தது; ௮ற.க்தில் இயன்

றது என்னு அவ்ன் முடிப்புசழ் போற்றினார்2
பூ.றவின் அல்லல் சொல்லிய, கமையடி

யானை வான்மருப்பு ஏறிந்த வெண்கடைக்

. கோல் கிறைதலாம் புச்சோன் மருக 7
. சுதிவ்கின் புகழு மன்றே;
தூங்கெயில் எயிர்தஙின்: ஊங்கஷோர் நினைப்பின்,

அடுதல்கின் புசமு மன்தே* செடுயின்று
மறங்கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து
அறும் கின்றுநிலையிம்.று

ஆவின்,

- முறைமை நன் புகழு மன்றே...

அதனால்

(புதம்

௨௯)

காவல
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கொற்றம்

்.. இள்ளிவளவன்
வீரத்தைப்

அவர்களுள்

புலவர்

பலரும்

ஆவடுதுறை

பிறகு ': இரங்கிப்

முன்னிலைப்படுதஇ,

பாவலர்கள் —

பாடிய

நிறைந்தவன்;

மாசாத்தனார், அவன் இறந்து
பாட்டொன்றில்,

கூற்றுவனே!

எ

அவண்

பாராட்டியுள்ளனர் *

வியந்து

கூற்றுவனை

நீ. மிகவும் அறி

வற்றவன். என்பைத ௮றிந்துகொண்டேன்) ப௫ .. என்று
சொல்லி விதையினை உண்போர் உலக ,கஇல் எவரும் இரார்:'
னால் பூக்க. விதையினைக இன்னு விட்டவனை நீ) இனி
பசபோக

நின்

8

ளெளிவளவன்

உண்பையோ?

எ)

நல்லுயிரை உண்டுவிட்டனை; நாள்சகோறும் தவருது
சென்று,

யானை, குதிரை, கரலாள் என்ற

களம்:

இவர்கள் உயிரைம்'

போக்கி நின் பசியினைப்போக்கி வக்கான் அவன்; இவ்வாறு
இரக்கும் மருத்துவனாய் விளங்கியோன்:
ufinIet
Der
உண்டுவிட்டாய்;

உயிரை

உயிர்சத£க் கொன்று
ue
இனி யாருளர்2 ஒருவரும்
விளங்கப் பாடியுள்ளார் ;
*ஈனிபே
வீரன்

தையே

இவணைப்போல்

நாள்தோறும்

கின் ப௫ி.ததுயர் போக்கவல்லார்
இலர்,” என அவன் வெற்றி

; நயனில் கூற்றம் 7

மையின்,

வித்தட் டுண்டனை)

இன்னும் சாண்குவை ஈன்வா யாகுதல் ;
ஒளிறுவாள் மறவரும், களிறும், மாவும்.

குருதியம் குரூப் புனல் பொருகளச் தொழிய
நாளும் ஆனான், கடந்து அட்டு என்றும் நின்
வாடுப௫ அருத்திய பழிதீர் ஆற்றல்.......
்
இனையோற் கொண்டனை யாயின்

இனியார் மற்று நின் பசிதீர்ப் போரே”

(புறம் : ௨௨௭]!

ஆவூர் மூலங்கிழார், 'இள்ளிவளவன் சினந்து கோக்கயஇடத்தில்

செந்தீ

பரந்ததழும்; அவன்

அன்புப் பார்வை:

- பட்ட இடத்தில் வளங்கொழிக்கும்! என்றும்,
.

ட் உடன்று நோக்கும்வாய் எரி

வழ,

ர

- நீ.நயந்து நோக்கும் வாய் பொன் பூப்ப''. (புறம்: ௩௮3

குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன்
பகைவரை வென்று அவர்
துப்பெற்ற

பொன்கொண்டு
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அணியும் "முடிசகா
புனைந்து வீரக்கழலைக்

அழி
காலில்

அணியும் வீரம் மிக்கோன்,
*நியே, பிறர் ஓம்புறு மறமன் னெயில் :
ஓம்பாது

கடந்து

அட்டு

அவர்

முடிபுனந்த பசும்பொன்னின்

அடிபொலியக் கழல் தைஇய
வல்லாளனை'?

என்னும் அழிக்கவும்

.

ஆக்கவும்வல்ல

(புறம்? ௪௦)

அவன்

YO phos

பாராட்டியுள்ளார்.

கோவூர்கிழார்,

“srer

கொல்லக் கருஇய உயிர்க

யும், கூற்றுவன்,
அவற்றைக்
கொள்வதர்காம் காலம்
பார்த்ததே
கொல்வன்;
ஆனால்
கிள்ளிவளவனோ,
கான்
எண்ணியபோதே,
அதுவும்
எண்ணிய
இடத்திலேயே

உயிர்களைக்

கொல்வன்''

காட்டின்மீது

லந்து

படையுடன்

எரியின்

என்றும்,

“அவன்

செல்லும்

செலவுபேரல்

செலவு,

கொடிகாம்”

பகைவர்
காற்றோடு:

என்றுக்

வபஈராட்டுவா?

“தாரலலும் காலம் பார்க்கும்? பாராது
வேலீண்டு தானை விழுமியோர் தொலைய

. வேண்டிடத் ௪௨ம் வெல்போர் வேந்தே !!*
‘tgr DOGO

|

erhdaps serar Ge
a alair
செருமிகு வளவ/!!

(புறம்: ௪௪]

மாறோக்கத்து
ஈப்பசலையார், வளவன்
Cero maple,
கொடையும் ஒருங்கே விளங்கப்பாடிய பாட்டில், !*இள்ளி
வளவன்
இறந்துவிட்டான்;
௮வன் உயிரைக் கொண்டு
போய்விட்டான் கூற்றுவன்; ஆனால், ஒன்றுமட்டும் உறு இ;
கூற்றுவன்,

வளவனை

வெறு த்தோ,

அவனோடு

பகைத்தும்

போரிட்டோ..
அவன். உயிரைக் கொண்டுசென்றிரு சகல்
இயலாது; கள்ளிவளவனைப் பாடிச்செல்லும். இரவலரைம்.
கா, பாட
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் தாவல பாவலர்கள்.

தானும் பாடிச்சென்று,. கைகூப்பி வணங்கி
போன்றே,
“இரந்து நின்றே அவன். உயிரைப் பெத்திருத,தல் வேண்டும்
எனப் பாராட்டியுள்ளார்:
**செற்றன் மயிலும், செயிர்த்தன் ருயினும்,
உன்றன் ராயினும் உய்வின்று மாதோ!
பாடுநர் போலச் கைதொழு தேத்தி
இரந்தன்றாகல் வேண்டும்; பொலந்தார்
மண்டமர் கடக்கும் தானைத்-

(புறம்:௨௨௯௮)

Bair Bat வளவர் கொண்ட கூற்றே!”

புலவர் பலரும் இள்ளிவளவன் கொற்ற த்தை
இவ்
வாறு
பொதுவாகவே
பாடிச்சென்றுள்ளனர்;
அவன்
“வெற்றிகொண்ட அரசர்கள் யாவர்? அவன் கைப்பற்றிய

(காடுகள்

யாவை?

என்பதை

அறிந்துகொள்ள

அவர்

க்கள் துணைபுரிவன அல்ல; ஆனால், மாறோக்கத்து ஈப்ப
.சலையார், ௮வன் பெற்ற வெற்றி யொன்றைக் குறிப்பிட்

டுள்ளார்; 580, கயும் ௮வர் ௮த்துணைத்

தெளிவாகக் கூறி

ள்ளார் எனக் கொள்வ,கற்இல்லை; ௮வர் பாட்டொன்றில்,
Heir off வள வனை,
*இமயம் சூட்டிய ஏம விம்பொறி
மாண் வினை

நெடுந்தேர் வானவன்

தொல்ய

வாடா வஞ்சி வாட்டும்கின்.

பீடுகெழு. கோள்தாள்”!

ர

(புறம் : ௩௧)

என்று பாராட்டியுள்ளார்...
ஈண்டு,

வளவன்

வஞ்சியை.

ப
அழித்து, ' தொலைத்த

(இரனவன், இமய,க்ேத வில்பொதித் கானும், சேரன். செவ்
“குட்டுவன் தந்தையுமாய இமயவரம்பன் நெடுஞ் சேரலாகு
மணுவன்?. இக் தக். கொள்கையை உறுதி
செய்வதற்கான
சான்றுகள். சிலவும் இடை த.துள்ளன; அவற்றை, **இருமச
வேளவன்”'.என்.ற என்னுடைய ஆராய்ச்சிச் சிறு நூலின்கண்
:4பக்கம் - - 94) எடுத்துக் கூறியுள்ளேன்... Hoe
்
| “வெய்துண்ட வியர்ப் பல்லது: :
செய்தொழிலாள் oF ui are
யாமை
அந்தோன் எந்தை இசைதன்: தாக்.
“(புறம் கர்

குளமுற்றத்துத். துஞ்சிய கிள்ளிவளவன்

ங்க

₹*வி.றகொய் மாக்கள் பொன்பெச் இன்னதோர்
தலைப்பா டன்று அவன் ஈகை.

நினைக்க வேண்டா?

.

ஊனக் கோவூர் இழாரும்,

ய

(wu:

எ

்

oS ௮வற்கண்ட பின்றெப், பூவின்
ஆடும்வண் டிமிராத் தாமரை

சூடா யாதல் அதனினும் இலையே”
:
**பாணர்க்கு
அகலாச் செல்வம் முழுவதும் செய்தோன்

(புறம்? ௬௬)
we

எங்கோன் வளவன் வாழ்க என்றுகின்

பீடுகெழு கோள்தாள் பாடே னாயின்,
படுபறி யலனே பல்கதிர்ச் செல்வன்"?
னன £ ஆலத்தூர்
கிழாரும்
கூறுவன,
திறப்பினைக குன்றிலிட்ட
விளக்கென

(புறம்: ௩௪3
அவன்” கொடைசீ
விளக்கு மன்றோ. i

1சசவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்£€ழ்த் தங்கும் உலகு?”
(இருக்: ௩௮௯)
இடிக்கும் தணயாரை ஆள்வாரையாரே.....,
கெடுக்கும் தகைமை யவர்?!
(Bama: err)
**இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் '

கெடுப்பா ரிலானும் கெடும்?

(இருக்: ௫௪௮]

னக்கூறும்
௮றிவு நால்கள்.
சுடர் விளக்காயினும்
கன்றாய்
விளங்கிட,க்
தூண்டுகோல்
ஒன்றுவேண்டும்'”
என்ப.
அரசன் எத்துணை தான் நீஇ கால்களை அறிக் கவ்
னாயினும்,
அறிவுரை. கூறுவர்ர்.
சிலரை க | "தன்னோடு
கொண்டிருத்தல் வேண்டும்; உயிர்க்குணங்கள்ள் ஒன்று
தோன்ற ஏனைய அடங்கி வரும் என்ப; அவ்வழி, அறநூல்
உணர் அறிவு அடங்கிற்றாயின், அரசற்கும், அவன். Bias.
DG
கேடு பலவாம்7 ஆதலின் அவ்வாறு அவன் அறிவு
அடங்கெ, வழி. வனுக்கு அ.திவுரை கூடறஸ்.தக்ச நல்லோர், .
ror GOH இரு,க்,கல் ஈன்றாம்.. இடை உணர்ந்தே. கல்ல
அிரசர்கள்,. அதிவுடையோர் கூறுவன: திமகீகுக் CIO Sy

தத

“காவல

னனைபோல் கோன் றியவிட
அவர் கூறுவன ஏற்றுப்
போர்சன்; என்னிடம்
இவன் caregu 458

பாவலர்கள்

கீதும் அவர்கள்பால் னவா,
போற்றிவந்துள்ளனர், *கான் ஒரு
இரந்து
நிற்கும்
புலவ்னிவன் 7 ;
புகட்டுவகா?''
என அவர்கள்

எண்ணினாரல்லர்.

|

செவிகைப்பச்

சொற்

பொறுக்கும்

இப்பண்புடைமை

Rao
வளவன்பாலும்
அமைந்து கிடந்தது ; “அரசே/
போர்க்கள
த்தே
எ.இர்.ச்துவரும்
பகைவர் பெரும்படையைம்
பாழ் செய்து
பெறும்
வெற்றி கின் படைப்பெருமையால்
YO FO Di; அது, கில,த)க உழுது நெல்விச்ாக்கும் உழவர்
த்த வெற்றியாம் ஆகவே, இ) கஉண்மையில் உணர்ட
௧ஈ
யாயின், உழவுதொழில்ப்
பழி சீதுரைக்கும் அறிவற்றோர்

கூடு வன வற்றை

மேற்கொள்ளாது,

order ple

மகாண்டு

கம்இன்னல்

அவர்

கோண்டு

வாழ்வார்

எஏனைக்குடிகக£யும்

போக்டு,

காப்பாற்றுவதைக்

துணை
கடசை

மாசக் கொள்ளின், கின் பகைவரெல்லாம் நின்னைப் பணிக்கு

pur’
‘aguer

srmge பெயர்புறத் தார்த்துப்

பொருபடை

தரூஉம் கொற்றமும் உழுூப்டை

ஊன்றுசால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே .

மாரி பொய்ப்பினும், வாரி குன்றினும்,
,
இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும்,
காரவலர்ப் பழிக்கும் இக்கண்ணகன் ஞாலம்,
Wf GIBB கறிந்தனை யாயின், நீயும்

நெரதும லாளர் பொதுமொழி

கொள்ளாது,

எசடுபுறம் தருகர் பாரம் ஓம்பிக்
GLY pb திருருவை யாயின் கின்

அடிபுறம் தீருகுவர் அடங்கா தோரே!
அன்று.

கன்

எதிரிலேயே.

7

(புறம்? உட)

ot SO Briers

Cur oor

யுகழ்ந் தும், BOT தகொழிலாம் போர் கக தாழிலைப் பழி. தீதும்
கின் ற். வெள்கக்குடி.
காகனார்பால் னம் "கொள்ளாது
வர் - அவ்வறிவுரை Go. MH BOGE
கர்ரணமாம்
Ou

குறையறிந்து, gat தம் நிலத்திற்குச்
ப இறைக்கடனேம். போக்கிச்

சேர

இருந்ச

சிறப்பளிக் சான் இள்ளிவளவண்

குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய இள்ளிவளவன்
அன்ற

செய்து,

௮௮

செய்வ காமன்றோ

அவன்பால்

கிள்ஸிவளவன்

அப்பண்பு

உண்டு

2

புலவர்

be
என்பு

பாடும் புகழுடையோனாவன் /

அவளைப் பாடிய புலவர்கள் பதின்மர் என்ற ஒன்றே. இதும்
சார் எடிச்துக்காட்மி,
மலைஜி DC oper D2: Burr gy wer
அம் நோக்கிப் பாய்வே தபோல், புலவரேலாம்.
இளளிமின்
அவை சோக்கின் செல்வர்,
**மலையின் இழிங்து மரக்கடல் தேக்கு
சிலவரை

இழிதரும் பல்யரறு போலப்

புலவ ரெல்லாம் கின்டனோர் கனடுர??

(றம்: ௪௨)

சான்று இடைககாடனாரும் “இள்ளி புலவர் புகழ்ந்த பொய்யா

கல்லிசை உடையான்” என்னு ஐயூர் முடவனாரும் பாராட்டி

அ்சானச, புலவர் பலமும் அவன்பால் பெருமதிப்புடைய
சாகுலைப் போன்றே, அவளும் புலவர்கள் பால் பெருமஇப்

புடையனாவன்.

தன்னைப்

ஞார்கீரு, அவர் கில
கிக்கிச்

சிறப்பவிக் சதும்,

, தன்னிடம்

வந்து,

பாடிய

வெள்காக்குடி.

mre.

இற்கு இருக்கவேண்டிய இறைக்கடளை
கருவுரை

* அரசே!

நின்

முற்றுகையிட்டிருக்கு

பவடவிரர், முற். றகை

யிட்டிருக்கும் கோட்டையைச் சூழ உள்ள காவற்காட்டை
அிமுிகிகுங்கால்.
எழும் பேரொலி
தன் காதில் படவும்,
விக் சேட்டும், மானல்கொண்டு வெளிப்போந்து கின்.
ம்னஞேடு . போரிடாமல்
அஞ்சி
ஒவிந்இருக்கும் அவனோடு
பாரில்.
பேரரசர்க்கு.
இழிவன்றோ 7?” என்று
கூதிய.
ஆப் கீனூர் கிழார் அறிவுரை கேட்டு அம்மூற்றுகையினைச்

மசலையமசளை.
சூலப்பசைவனாயெ.
GH
$d,
AOE
வென்று, அவன் மக்கலாச் கொணர்ந்து, யானையின் காற்
** அரசே
கீழ் இட்டுக் கொல்லட் புக்கவழிக் தோன்ற
ி, 7
- கீயோ புருவின் அல்லல் போக்யே அரசன்வழி வந்தவன்
இவர்களே, புலவா துயர்போக்கும் பண்பாளஞாய Gurg
சன்
ஒறாவன்.
மக்கன்)
மேலும் . இகாஞர்;
இவற்றை

உணர்ந்து நீ விரும்புமாறு செய்க!” என்று உறிய Carpet
கிழார் பாடல்கசேட்டு, : அம்மக்களை AQ அலை செய்ததும்,

tem

a4

gare

பாவலர்கள்

பிலீவர்பால்
கஇள்ளிவளாவன்_
வீறருச் சான்றுகளாம்.

கொண்டிருக்க

பெருமஇம்
்
்

- *தடிமரம் தடியும் ஒசை, தன்னூர்

நெடுமதில் வரைப்பின் கடிமனை இயம்ப

ஆங்கு இனி. திருநீத வேந்தனொடு, ஈங்குகின்

Ging grt Preis [DMG
மலைத்தனை எனபது நாணுத்தச

0 t.ho,’

நீயே, பு௰வின் அல்லல் அன்றியும் பிறவும்
இடுக்கண் பலவும் விடுத்தோன்

மருகனை/

இவரே, புலன் உமுது உண்மார் புன்கண் அஞ்சி
தமது பகுத்துண்ணும் தண்ணிழல் வாழ்நர்
களிறுஈண்டு ௮மூஉம், ௮மாஅல் மறந்த
புன்தலைச் சிறாஅர்; மன்று மருண்டு நோக்கி

விருந்துற் புன்கோ உடையர்
கேட்டன யாயின் வேட்டது செய்ம்மே.'
(புறம் 2 ௩௬, ௪௬7

(பொன்மலை

பெறும்'

என்றும்,

FIT 6S

காகமும்

*கம்பன்விட்டுக்

பொன்னிறம்

சட்டுகிதறியும்

சவி

பாடும்” என்றும் கூறுவர் பெரியோர் ; புலவர் பதஇன்மர்
போற்ற அவரிடையே
உாழும் ஈல்வாய்ப்புற்ற இள்ளிவள:
வன், கானும் ஒரு புலவனாய் விளங்கயெதில் வியப்பொண்
gb
இல்லை,
கிள்ளிவளவன்
பாடிய
பாடல்கள் எத்து

னையோ?

இப்போது

ஈமக்குள்

இடைத்துள்ளது,

பண்

ணன் என்பானைப் பாடிய பாடல் ஒன்று மட்டுமே,
“தனக்கென வாழாப் பிறர்க்குரி யாளன்
பண்ணன் சிறுகுடி!
எனவும்,
*கைவள் ஈகைப் பண்ணன் சிறுகுடி”?
எனவும்,

**மாற்றோர், மலைமருள் படை

மண்டமர்
ப

மித்த

கழ.ம்கால் பண்ணன்'*

ஊனவும்

புலவர் பாராட்ட வாழ்ந் தவன் பண்ணன் ; புலவர்

ப.இன்மர் பாராட்டைப் பெறும் பேறுபெற்ற இள

ளிவளவனே்

குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய இள்ளிவளவன்
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இவனைப்பாராட்டினான் எனில் இவன் பெருமைக்கோர் எல்லை

யுண்டாமோ?

பண்ணன்

கொடையும் :' உடையவன்;

யில் இருந்து

சிறுகுடி.

பேராண்மையும், '

சோழநாட்டில்

என்னும்

பெரும்

காவிரிக்கரை

றந்த ஊரின்

தலைவன்.

பாம்பறியும் பாம்பின் கால்.
வள்ளல் ஒருவன் இறப்பினை
அவன்பால்
பரிசில்பெறும்
புலவர்கள் பாடுவதில் சிறப்
பொன்னும் இல்லை; வள்ளல் ஒருவனை ௮வணைப்போன்ற
பிறிதொரு பெருவள்ளல் பாராட்டுவச உண்மைச் சிறப்

பாம் ;

௮,கீ. தகைய

பெருஞ்ிறப்புடையாளன்

பண்ணன்;

பெருங்கொடைவள்ளல் தலைவனாகிய இள்ளிவளவன், பண்
ண்னைப் பாராட்டியுள் எான்,
ட்ட
|
பண்ணனபால் பரிசில்பெறச் கருதிய பாணன் ஒருவன்

அவன்

கிறுமுடியை நோக்கச் செல்கிறான் ; பண்ணன்பால்

பரிசில்பெற்ற இளைஞரும் மூதியருமாய பாணர்கள் வேறு
வேறு இசைநோக்கி
வரிசை
வரிசையாகச்
செல்கின் ற
காட்சியினையும்
காண்கிறுன்; பழுமரம்
ஒன்றில் பழம்
உண்ணவற்து கூடிகிற்கும் பறவைகள் எழுப்பும் பேரொலி
போல், பண்ணன் அ௮றச்சாலையில் உணவ பெறுவார் எழுப்

பூம் ஓசையும்

கேட்கலாயிற்று ; அவன்

சிறுகுடி ௮ண்மை

யில் உளது என்பதை உணர் ச்துன்றன இவை; பாணன்
ப௫ிக்கொடுமை
இதை
உணர்ந்த பின்னரும்,
வழியில்

எ.திர்ப்டுவார்

ஒவ்வொருவரையும்

பண்ணன்

இறுகுடி்'

யாண்டுளது?
பண்ணன்
சிறுகுடி மாண்டுளது? சன
மிண்டும் மீண்டும் கேட்கச் தூண்டிற்று..
பரிசல் பெற்று
மீளும் பாணர் சிலரை
அண்மி, ஐய / பசிப்பிணி மருது

துவனாம் பண்ணன் இல்லம் யர்ண்டூளது? அஃது ௮ண்
மையில். உள.கா7/ சேய்மைக்கண் உள தா?''என்று கேட்க
லாயினன்.
இந்தக்
காட்சியைப்
பாடியுள்ளான் கிள்ளிவளவன்£

படம்பிடிச்தாற்போல்

*யரன் வரழும் காளம் பண்ணன் வாழிய |
பாணர்/ காண்க இவன் கடும்பின இடும்பை;

யாணர்ப் பழுமரம் புள்ளிமிழ்ர் தன்ன
ஊண்டலி

அரவம் தானும் கேட்கும்2
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. தாவல

பாவலர்கள்

பொய்யா எழிலி பெய்விடம் நோக்கி
முட்டை. கெண்டு வற்புலம் சேரும்
சிறுநுண் எறும்பின் சில்லொழுக் கேய்ப்பச்,
சோறுடைக் கையர், வீறுவீ றியங்கும்
இருங்கிளைச் சிறா௮ரீக் காண்டும்; கண்டும்
மற்றும் மற்றும் வினவுதும் தெற்றெனப்

பசிப்பிணி மருத்துவன் இல்லம்
அணித்தோ?

சேய்த்தோ கூறுமின் எமக்கே'?

(பு,௰ம்: ௧௪௩)
Qe se
சிறு பாட்டில், பண்ணன்
அறச்சாலையில்
சழமும் ஒலிக்கு, பழுமரம் சேர்ந்த புள்ளினங்கள் எழுப்பும்
பேரொலியினையும், அ௮றச்சாலையினின்றும்
உணவுபெற்று
மீளும் பாணர்கள்
வரிசைவரிசையாகச்
செல்லவும் செல
விற்கு, மமைவரும் என அறிந்து முட்டைகக£
ஏந்திச்
கொண்டு

மேட்டூகிலம்

எறும்புகளின்

எறும்பு

காடி.

வரிசைவரிசையாகச்

செலவையும்

முட்டைகொண்டு

உவமைகூறிய

செல்லும்

அழகும்,

தட்டை ஏ.தநின் தப்பாது மழை

பெய்யும் என்ற உண்மைஉரையினை

பாணர்க்குப் பரிசில் அ௮ளிசது ௮வர்

எடுத்தாளும் சிறப்பும்,

பசிபோக்கித் தணண

புரியும் பண்ணனைப் 'ப௫ப்பிணி மருதுதுவன்' எனப் பெய
சிட்டுப்
பாராட்டும் பெருமையும்,
அவன்
புலமைலைச்
அன் பண்புகளாம்.

௧௧.

கோப்பெருஞ் சோழன்

பழச் தமிழ்ப்

ரைப்

புலவர்கள்,

பாராட்டியுள்ளனர்;

பாராண்ட

அக்கால

அரசர்கள்

அரசர்கள்,

பல

அப்புல

வர்கள் பாராட்டைப் பெறுகற்குப் பெற்றிருக்க குணங்கள்
பாடிய புலவர் ஒவ்வொரு
கொடையும், கொழற்றமுமேயாம்.
வரும், காம் பாராட்டிய
ரசர்கள்பால்
அமைந்திருந்த
னர்.
பாராட்டியுள்ள
திறப்புக்ககையே
இவ்விருபெரும்
ஒருவன்
கொடைக்குணம் கண்டு. பாராட்டினர்) ஒருவன்
வெற்றிகண்டு
பாராட்டினர்
என்பதால்,
பாராட்டைப்
பெற்றார் தம் உண்மைப் பெருமையினை உணர்தல் இயலா;

கொடுத்தான் எனப் பாராட்டு கல், செய்ந்சன்றி ௮றிகலாம்?
கொடுப்பான்.

துடை த்து;

எனப்

பாராட்டுதல்,

அஃதாவது

ஒன்றை

குறியெதிர்ப்பை

௪ இர்நோக்கி;

நீர

ஆதலின்

அ.ச. தகைய பாராட்டு உண்மைப் பாராட்டாகாது; இதனால்
அப்பாராட்டைப்
பெற்றார்
சம் உண்மைப்பேருமை
உரு
வாகாது)
அதைப்போன்றே,
ஒருவன்
கொற்றம்கண்டு
பாராட்டுவதும் ஆம்) ௮ஃது அவன்பால் உள்ள, கொற்றம்
கண்டு தோன்றிய அச்சம் காரணமாகவும் இரு,கு,தல் கூடும்;
ஆதலின் அதுவும் உண்மைப் பாராட்டாகாது.
புலவர்.
பலர்கம் பாராட்டைப்பெற்ற
கோப்பெருளு
சோழன்,
ஏப்பாராட்டைப்
பெறுதற்றுப்
பெற்திருக்,த
குணங்கள் மேற்கூறியன அல்ல; கோப்பெருனு சோழனைப்
யாராட்டியோர், ௮வன் கொடையின் பெருமை எண்டோ,
அல்லது. அவன் கொற்றத்துன் இறங்கொண்டோ பாராட்
டஉனாரல்லர்; அவன்பால் அமைந்திருந்த, இளிவரின் வாழாத
மானம் உடைமையும், புணர்ச்சியும், பழகுகுலும் இன்றி,

உணர்ச்சியொன்றிய
வுள்ளனர்;
உண்மைப்

நட்புடைமையும்

சண்டே

பாராட்டி.

ஆகலின்
அப்புலவர்
பாராட்டும் பாராட்டு
பாராட்டாம்; புலவர் தம் உண்மைப்
பாராட்

டைப்பெறும்

உயர்

புகழ்.

கொண்டவன்

மசர்ழன் ஒருவனே.
பழம்,தமிழ்

அரசர்கள்

அவன்பால் உண்டு,

கோப்பெருளு

|
பெறாத

ஓர் ௮ரசன்

மற்றொரு. சிறப்பும்

உயிர் துறந்தான்;

அவன்
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பிரிவினைப்பொறாத புலவர் பலர், அவளைக் தொடர்து
தம்தம். உயிரையும் துறந்தனர் என்று உலகோர்போற்ற
வாழ்க்து அரசன்
கோப்பெருஞ்சோழன் ஒருவனே;
பாரி
யின் பிரிவாற்றாது வடக்கிருந்து உயிர்துறக்கார் கபிலர்
corp
வரலாற்றினைக்
தமிழுலகம்
அறியும்;
அனால்
பாரியின் பிரிவாற்றாது2 உயிர் துறங்.தவர் கபிலர் ஒருவரே)
கோப்பெருஞ்சோழன் பிரிவினைப் பொருது உயிர் துறம்,த
புலவர்

பலராவர்;

இர்கச் சிறப்பு,

அக்கால

அசர்

எவர்க்

கும் கிடைக்காத பெருஞ்சிறப்பன்றோ?
உறையூரை த் குலைககராகச் மொண்டு உலகோர் போற்ற
நாடாண்ட
சோழ
அரசர்களுள் சோப்பெருஞ்சோழனும்
ஒருவன்,
கோப்பெருருஞ்சோழனைப்
பாடிய
டபுலவர் பலர்
அவர்களுள் எவரும் ௮வன் ௮ சியல்வாழ்ழ்வு பற) றிய எ.
யும் கூறினாரல்லா்; ஒரு புலவனாய் அவன் பாடி.ய பாக்கள்
ஏழு? அவற்றுள் எதுவும் அவன் அரசியல்பற்றிய குறிப்பு
எதையும்
கொண்டிலது;
அவன்
பாக்களும், அவளைப்
பாடிய,
புலவர் : பாச்களும்,
ஈண்பனாய்ப்
பழகற்குரிய
கல்லோன், மானம் இழந்தபின்
euripr மாண்புடையான்
என்னு
அவன்
பண்புடைமைகதாயே
பாராட்டுகின்றன.

கும்

சண்

கோப்பெருஞ்சோழன்
பெருமஇப்பு ௮வன்

தோன்றி

ஈண்பர்கள்பால்
கொண்டிருக்
பாடிய குறுக்கொகைப் பாடற்

-"விளங்குகிறது;

கலைமகள்

ஒரு,த்திபால்

உள்ள கைப் பறிகொடுத்த கவலையால் உடல் நலம் கெட்டஈ
னொரு. , தலட்மகன், அன், உடல்கலக்கேடு
குறித் துவி

- தன் நண்பனை,

“*ஏன் ஈண்ப /இகஞர்கள் இன்புறு. தற்குக்

காரணமான... ஈட்புக்குணமுடையோய்!

அதிவுடையார்தம். .

| அன்புடை கி Caryl”
“er guaul Raat

புலவர் panel"
என் - விளித்தான்
. wir eine,

ஏமுறு ஈண்ப/

.
.எனம்.

.

(Gmsrsex)

பாடிப். புலப்படு சீ. இமை
படம்
எட்ட

:
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கோப்பெருஞ்சோழனின்
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இருந்திய

பண்பாடுடைமை:

யினை அவன் பாடிய மற்றொரு பாட்டு விளக்கி கிற்கிறது?
பொருள் தேடுங்கால், அப்பொருள் பெறும்வழி அறகெறிப்:
பட்டதாக
இருத்தல்வேண்டும்;
பொருள் செய்வார் கம்

உள்ள த.இல் நிலவவேண்டி௰

மக்கம்

பண்புகளாகய

௮ன்

பையும்
அ௮ருக£யும்
அறவே
ஒழித்துவிட்டு,
பொருள்
ஒன்றையே
குறிக்கோளாகக்
கொள்ளு கல்
FL Sli
பொருள் வரும்வழி,அன்பு
கெறியோடும், அருள். நெறி
யோடும்

மாறுபடுதல்

கூடாது;

**அருளொடும் ௮ன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
. புல்லார்) புரள விடல்”?
(திருக்? எடுடூ):
எனக்
கூறுவர்
பெரியோர்.
இந்தப்
பண்பாட்டுள்ளம்கோப்பெறாஞ். சோழன்பாலும்
முடிகொண்டிருக்கக் சாண்
கிரோம். தலைவன்
பொருள்வயின்
பிரியல் கருதுகிறான்
எனக் கூறினாள் தேர்ழி; அதற்குக் தலைமகள் “தோழி?
அருளையும் அன்பையும் ௮றவே
மறந்துவிட்டுப் பொருள்
வயின்பிரிகல்
௮ற
உள்ளம்
உடையார்க்கு
இயலாது?

அ௮தகிககைய

உள்ள

உரம்

அவர்க்கு

இராது;

அருளும்;

௮ன்பும்
அற்று
உரம்பெற்ற
உள்ளமுடையோர்க்கே.
அஃது
இயலும்)
தலைவர்களு
ID FOE Us
உள்ளஉரம்
.
இராது
என
எண்ணு ன்தேன்; அவர்க்கு FOE
உரம், ஆற்றல்
உண்டாயின், அவர் அன்பும், அருளும்
அ௮ற்றவராயின்
பொருள்வயின்
பிரிக'' எனக் கூறினாள்
சானக் கூறும் இக்கூற்றநில் கோப்பெரும் சோழனார் கம்:
உள்ளம் தோன்று தல் காண்க:
அருளும் அன்பும் நீக்கித் துணை துறந்து
பொருள்வயிற் பிரிவோர் உரவோ ராயின்
|
|
் உரவோர் உரவோ gre”
(Gps: ௨௦2:
இத்தகைய சிறந்த பண்பாடு உல்ப்பவ்ளு மெ கோப்
கருவூர்ப்:
எயிற்றியனார்,
புல்லாற்றூர்.
பெருஞ்சோழன்,

பெருஞ்சதுக்கத்துப்
புலவர் பெருமக்கள்
_ ஒ.ருற்துனன்.

பூகுமா.தனார், . பெ.கிஜியார். பேர்ன்று.
- போற்ற
உறைமூர்க்கண், காடாண்

அட்போது

பாண்டிகாட்டில்

பிசிர். என்னும்: ப
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களரின்சண்
ஆங்மையார்
என்ற
அறிஞர்
BUGS gms
ஓருவர் வாழ்ந் இருந்தார் ; அல்லவை
கடிந்து ஈல்லவை
_ கண்டு நாடாளும் அரசனைக்கொண்டது அவர் காடு; ஆன்னு
அவிந்து அடங்கிய சான்றோர் பலர் வாழும வளமுடையது
அவர் ஊர்; மலைமாட்சியிற்
சிறந்து மனையான்ையும், அறி

அறிக்க.
அறிந்து

மக்ககாயும்,
முடிக்கவல்ல

தாம் எண்ணுவகைக்
குறிப்பால்
எஏவலர்களாயும்
பெற்றிருந்தார் ]

இ.ச்,சகு ௮மைஇி வாழ்வு மேற்கொண்டிருந்த காரணத்தால்
ஆண்டு பல ஆ௫யும், நரை இரைபெறாது ஈல்ல இளமைச்
செவ்வி
புடையவராய்
விளங்இனார்.
பி௫ராந்தைபால்

பொருந்திய

இப்பண்புகள்

கோப்பெருஞ்சோழனைப்

பெரி

தும் கவர்ந்துவிட்டன; அவரைக் கன் உயிர் ஈண்பராகக்
கொண்டு போற்றினான்; 'ஈண்பருட் சிறந்காரவர்'' எனப்
பலர் அறியக்
கூறலாயினன்;
:(அவர்
தெற்கே மிகச்
சோய்மைக்கண்ண தாகிய
பாண்டிகாட்டுப்
பிசிர் என்னும்

ஊரில்

இருப்பவராயினும்,

அவரே என்

உயிரைப் பேணும்

உயரிய
ஈண்பராவர்;
பிசிராந்தையார்
பிறர் பெயரையும்
பழிக்கறியார்; எவரிடத்தும்
இனியராய்ப்
பழகும் பண்
படையார்; என் உயிரைப் பிணித்க உயர்ந்த நட்புடையார்
பொய் கூறுவதால் புகழுண்டாம் என்று கூறுவார் உள

ராமினும், அப்புசகழை

விரும்பிப் பொய்கூறி

யறியார்; அ.ச

தகு சிறந்த பண்பினராகிய
அவர், கம் பெயரைக் கூறுங்
கால், “என்பெயர்
கோப்பெருள்சோழன்
என்பது”
என

என்பெயரையே

தம். பெயராசக்கொண்டு

கூறும் அத்துணை

அன்பும், உரிமையும்,
என்பால்
கொண்டவர் ”
அவர் புகழ் பாடிக்கொண்டிருந் தனன் 2

ஏன்று

“தென்னம் பொருப்பன் நன்னாட் டுள்ளும்
பிசிரோன் என்ப என்உயி ரோம்புஈன்'” (புறம். ௨௪டு) '
**இகழ்விலன், இனியன், யாத்த ஈண் பினன்,
புகம்கெட வரூஉம் பொய்வேண் உல3ன;,
_ தன்பெயர் இளக்கும்கரலை *எனபெயர்

பேதைச் சோழன்” என்னும் இறந்த.
காரத் இழமையும்.உடையன்."'.

|

ப

|

(புறம்: ௨௧௯)

கோப்பெருஞ்

கோப்பெருள:

சோழன்

சோழனைப்

6E.

போன்றே

Arrang-

யாரும், கோப்பெருஞ் சோழன் புகழ்பாடுவ)ைகையே கம் பண்”
பாகக்கொண்டிருக்
கார், ஒருநாள் மாலைக்காலத்தே தெற்ட:

ஸிருந்து
புட்கள்.

வடக்குநோக்கிப் பறந்து
செல்லும் அன்னப்:
சிலவற்றைச் கண்டார்!
அவை குமரியாற்றில்

இரைகசோர்துண்டு
இம௰ம்
சென்று
உறங்குவபோலும்என்று எண்ணினார்;
அவ்வெண்ணாதக்கைகி தொடர்ந்து
இமயம் செல்வவாயில் இடையில் உள்ள சோழ நாட்டைக்.
கடந் தன்றோ
செல்ல
வேண்டும்
என்று
எண்ணினார்
உடனே, சோழராட்டுத
குலைகர் உறையூரும், அண்டிருக்
கும். அரசன் பெருங் கோயிலும், ௮ல் இனிது உறையும்.
கும். நண்பன் கோப்பெருஞ் சோழனும் அவா
மனக்கண்
மூன்வந்து நின்றனர்; அக்காட்சியினே ௧ சண்ட YBN FLT ig:
பறந்து செல்லும் சேவல் ௮ன்னம் ஒன்றை வீளித்து, “ஏர.

அன்னச்

சேவல்!

MYUGHHS
வாருயின்,

கின்மனைவி

தோன்றுவதை

மான்

ஈல்ல

௮ணிபல

அணிந்து

விரும்புவாயன்றே?

கூறுவன

கேள்.

செல்லும் வழியில் உறைஞரில்

இமயம்

அன்

நகோக்டிச்

என் ௩ண்பன் கோப்பெருஞ்

சோழன்பால் கேரே சென்று, “கான் ஆர்கையச்பால் ௮ன்புடையேன்' என்று: m Ser,
கின் மன்புடைய
மனைஷீ
பணியுமாறு.
தன்
அ௮ழயெ
ஆணிகள்
அத்தனையும்:
அளிப்பன்) அவனைச்
கண்டு செல்கின்் றனை யா?"
என்னு
பாடுவாராயினர்,

ல்

ஆக்தையார், இவ்வாறு எப்பொழுதும் “கோப்பெருஞ்
சோழன், கோ.ப்பெருஞ்சோ முன்” என்று
கூறிக்கொண்டே

யிருப்படைக் கண்ட

அவர் ஈண்பர்கள், நின் கோப்பெருஞ்:

சோழன்

அவனுறையும்

யாவன்?

இடம்

யாது?

அவன்:

இயல்புகள்
யாவை?”
என்றெல்லாம்
கேட்சுலாயினா்;'
AIDG அவர், **என் சலைவன். உறையூரை வாழ்விடமாகக்.
கொண்டவன்)

பான்)
ரோடு

கோப்பெருஞ்

சிறற்
ச .ஈண்பனாகய

கூடி.

சோழன்.

மகிழ்க்துறையும்.

விடைகூறும்.
வாய்பாட்டான்.
-வாழ்வாராயினர்,

எனும்

பொத்தியார்

பெயருலை.

என்ற

இயல்புடையான'”

சோழன்

புல

என்று

, புகழ்பாராட்டி,
|
-

கீ2

சாவல்

பாவலர்கள்”

் புல்லிதம் 'பூவிற்கும் உண்டு' என்ப;

குணங்களால்

AD DEG. Gero) Door விளங்கும் கோப்பெருஞ் சோழற்குப்
ம்0ிறந்கது மக்கள், துகாவொழுக்கம் மேற்கொண்டு மாண்பில
ராயினர்;.
தங்கள்
தந்தையார்
இருக்கும்போதே “srw
ரடர்ளவேண்டும் என்ற பேராசையடையராயினர்; மக்ச்ள்
மாண்பிலராதல் அறிந்த
கோப்பெருஞ்: சோழன்
ஆவர்
விருப்பத்திற்கு
இசையானாயினான்.
அதனால்
வெகுண்ட
அவன். மக்கள்,
அவனைப் போரிடை
வென்று
காடாள
அ ண்ணினர்/ அவர்கள்பால் ஆட்சியை 5 shor அந்நாட்டு
மக்கள் .௮ல்லல் பல அடைவரே!
என: ஸஅங்காட்டு மக்கள்
ங்ரல்..

கொண்ட

: நல்லைண்ணம்,

தன்

weadar

ஒழிக்களச் துணிந்தது;
படையோடு
வந்து
மக்கள்மீது போர்தொடுத்து எழலாயினன்.

வென்று

நிற்கும்

கன்

கோப்பெருளு சோழன். கொண்ட
முடிவு நன்றேயா
மினும், மக்ககாயே பசைவராக் கொண்டான் என்ற பழிச்
சொல் எழுமே என: அஞ்சிய அவன் புலவ ஈண்பர்களுள்
ஒருவராகிய
.புல்லாற்றூர் ஏயிற்றியனார்,
கோப்பெருஞ்

சோழனை

அணு,

“வேம்.கர்

வேந்தே!

கின்னோடு

பகை

கொண்டு
போரிட: வந்து நிற்கும் அவர்கள், கின் குலப்
பகைவராகிய
பாண்டியரோ
அன்றிச்
சேரரேர அல்லர்;

அவரை வென்று புறங்காண வந்திருக்கும் நீயும், அவர்கள்
.குலப்பகைவர் GUESS
கோன்றினவன் அல்லை - அவர்
உன் மக்கள்; நீ அவர். க்க!
இவ்வுலகில் கின் புகழ்
நிற்கச், இறட்,த; விட்டுலகம் சென்றபின், இக்காடாட்௫க்குரிய
வர்
அவரேயன்றோ?
இந்து கியதியை நீ நன்கு அறி
அவரயன்றோ? அது
நிற்க? நீங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்
இப் போரில்,: நின்னோடு. பொரவந்இருக்கும் கின் மக்கள்

.தாற்று . இறந்து

விடுகின்றனர்

என்ற

கொள்வோம்;

பின்னர், கின் ஆட்சிச்செல்வகை
எவர்பால் தருவை?
- அவ்வாறின் நி; இப்போரில் நீ கின் மக்களுக்குத் தோற்று

இறந்து

விடுகன்றனை

என்றுல்,

அதனால்

Herd

ட் குண்டாம்.. -பழியின்.. (பெருமையினை
உணர்ந்துபார்;
எவ்
‘our Ql Cor &B gi,
இப்போர். 'மேந்கோடல்.. கினக்குப்

Gur G6 g101 Sor

கோப்பெருஞ் சோழன்
1,” என்னு ஈயம்படக் கூறினர்;

தம்

கேட்ட.

மாண்.

அறிவுரை

மச்கள்

செயலால்

அரசன்

மன்னன்

போரோழித்து

மனம்

6.
புலவர்
மீண்

குன்நினான்,

“மானம்
இழக்குபின். வாழாமை
முன்னினிதே'
என்னு
எண்ணினான்; : சோழன்பால்
அவன்
மக்களே
படை
கொண்டு வென்றனர்
என்ற
பழிச்சொல் ஏனைப். பகை
வேக்தர்களாகிய .சேர, பாண்டியர் , செவி புகுமுன்னரே
உலக
வாழ்வினின்றும் விடைபெற்றுக்கொள்ள விரும்பி
னான்; வடக்கிருந்து உயிர்துறக்கக் துணிந்தான்; தன்
உள்ளக்கருத்தினைத் தன் புலவ ஈண்பர்களுக்கு உணர்த்த
அரும்பி, அவர்களை அன்புடன் அழைத்து, *அறிவடைப்
பெரியீர்/ . யானைவேட்டை
மேற்கொண்டு
சென்றவண்,
கன் வேட்டம் வாய்க்க, யானையோடு வருதலையும், Am
பறவை
வேட்டைமேற்கொண்டு
சென்றோன்,
பறவை
காதுவும் இடைக்கப்பெராமல் வறித மீள்வழையும் உலகல்

காண்கிறோம்; உள்ளுவ

எல்லாம் -உயர்வுடையவே உள்ளும்

தல்லோர்க்கு. ஆகூழ் உண்டாயின்,

அவர்

உம்பர் உலகம்

புக்கு.
௮வ்வுலக
இன்பதி)ைத
நுகர்குலும், அவ்வும்பர்
PvE SGD
மேலாம். வீட்டுலகடைந்து பிறவாப் பெரு
நெறி
அடைதலும்
உண்டு;
அத்தகைய
பேரின்பகிலை
உறுதுபோயினும், உலகுள்ளளவும் நிற்கும் உயர்ந்த புகழ்
பெறுதல் உறுஇ.
ஆகவே,
ஈல்வினையினை
எண்ணிய
Cur@es
செய்வர்
அறிவுடையோர்;
அறிவில்லா தவ்ரே,
கல்வினை
செய்யவேண்டுமா?
:செய்வகாமின்
இன்றே
செய்யவேண்டுமா?
இன்னும் சின்னாட்கழித்துச் செய்த
ஸாகா,தா? நல்வினை சிறிதுசெய்தால் போதாதா? செய்வன
சல்லாம் ஈல்வினையாகவே இருத்;சல்வேண்டுமா?' 'என்றெல்
லாம் ஐயப்பாடுற்று
வத்தில் , தெளிவேதும்
பெறமாட்
மல் வருந்துவர்; யான் ௮.த.ககைய தெளிவிலா அறி
அடையே
ஸல்லேன்;'.
ஆகவே:
வடக்கிருந்து உயிர்
விடலாம் ஈல்வினையினை இன்றே மேற்கொள்ளச் துணிந்து

வெட்டேன்,''. என்று கூறினன். '

காவல

ச

ன

ஆகத்

பாவலர்கள்

“செய்குவம் கொல்லோ நல்வினை? எனவே |
ஐயம் அருர் சுசடீண்டு காட்சி
நீங்கா நெஞ்சத்துத் துணிவில் லோரே;
யானை வேட்டுவன் யானையும் பெறுமே;
குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறுங்கையும் வருமே;
அதனால், உயர்த்த வேட்டத்து உயர்ந்திசி னோர்க்குச்
.. செய்வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டெனின்
தொய்யா வுலகத்து நுகர்ச்சியும் கூடும்;
வுலகத்து நுகர்ச்சி இல்லெனின்

தொய்யா

மாறிப் பிறப்பின் இன்மையும் கூடும்;
மாறிப் பிறவா ராயினும், இம௰யத்துக்
கோடுயர்ர் தன்ன

தம்மிசை

ஈட்டுத்

இதில் யாக்கையொடு மாய்தல். தவச் தலையே”!
புலவர்கள்
௮ரசன்
அவன் விருப்பத் இற்கு, ச
சல்லர்;

மாறாக,

அவன்

(புறம்:௨௪௪):

உள்ளம் உணர்ந் தவரா தலின்,.
தடையாக
ஏதும் சொல்லினா

ஆற்றும்

நல்வினையினைகு

தாமும்.

ஆற்றி, அவன் செல்வுழிச்செல்ல வேண்டும் என்ற விருப்பின

ராய், அவனோடு வடக்ூருக்கத் தாமும் துணிந்தார்; காவிரி”
யசற்நின் இடையே அமைந்த வோர் ஆற்றிடைக்குறையின்
கண் வடக்இருப்பார் அனைவர்க்கும் இடம்

சோழன்,

கோப்பெருளனு

அர்கிலையில்

அடுத்துப் பிரராந்தையார்சக்கு
னன்;

அவன்

கூறுவனகேட்ட

அரசே! . ஆந்தையார்
அல்லால்;

இடத்தை:

இடம் ஒதுக்குமாறு பணித்
ஆண்டிரும்க புலவர்கள்...

நின்பெயரும்

நின்னைக் கண்டு

செய்வாரரயினச்ர்

தன்

புகழும்

பழகியவரல்லர்;

கேட்டவரே

மேலும், கின்னை

அறிந்து இத்தனை. ஆண்டுகள் ஆகியும் ஒருமுறையேனும்:

சுண்டு

வந்.தவரல்லர்; மேலும்

மிகச் .சேய்மைக்கண்

அவர்

உளது; ஆகவே,

உள்ள

இடமோ

மிக.

நகின்செயல் அறிந்து:

இப்போது
வந்து கின்னோடு வடக்கிருத்தல் இயலாது;
ஆதலின் அவருக்கு. இடம் ஒழிப்பது வீண் அன்றோ?
அவர்.

மக்களே!

கூறுவனகேட்ட..

சோழண்,.

புலவர்

“பெகு

வருவாரா அவர்? என்று ஐயம் கொள்ளன்மின் 2

கோப்பெருஞ் சோழன்

65

அவர் மிகச்.
சேயநாட்டினர்தாம் : என்றாலும்
வருவர்:
கெட்டகாலை.
விட்டனர்
என்ற
பழிச்சொல்.
நாணும்
பண்பினரவர்; ஆகவே, கான் அரசாள் காலத்து வாராது
போயினும், அரஇிழந்து உயிர்துறக்க நிற்கும் இக்கால,தஇல்
அவர் வாராதிரார்; அவர் உ தியாக வருவார்; அவர்க்கும்
இடம் ஓதுக்குக” என்றனன்;
:
“கேட்டல் மாத்திரை யல்லது, யாவதும்
காண்டல் இல்லாது யாண்டுபல கழிய
வழுவின்று பழய இழமைய ராஇனும்

அரிதே தோன்றல்; ௮அதற்பட ஓழுகல் என்று
ஐயம் கொள்ளன்மின் ஆர் அறி வரளிர்/
இன்னதோர்

காலை நில்லலன்;

"இன்னே வருகுவன்;ஓழிக்க அவற்கு இடமே:

|

(புறம்: ௨௧௯).

“*செல்வக்காலை நிற்பினும்

ப

அல்லற்காலை நில்லலன் மன்னே.”
்.
கோப்பெருஞ்சாழனும்,
புலவர்களும்

கோற்ககு

தொடங்கிய

(புறம்? ௨௪௫)
வடகஒருக்.து

சின்னாட்களுக்கெல்லாம்,

அவன்

கடதியவாே D, ஆந்தையார். ஆண்டு ஒடோடியும் வந்து, .
அவன்
செயலறிக்ு, அவண். அருகே தனக்கு ஒதுக்கிய
இட தீதேத.. இருந்து
தாமும் வடக்இிருப்பாரர்யினர்; “வரு
வன். என்று கூறிய அரசனின் சொல்லா,தறலும், அவன்
சொல் பழு, தாகாவண்ணம் ஆண்டுவந்து சேர்ந்
த. ஆற்றை
யாரின் செயலும் ஆண்டி.ரும் தார் அனைவருக்கும் வியப்பிளை
அளித் தன? “நினைக்குங் காலை மருட்கையுடைத்கே'' என்று
வியந்து
பர்ராட்டினர்.
புலவ்ரெல்லாம்.
வடக்கிருக்கு
வேந்தனும், புலவர்களும், சின்னாட்களுகீகெல்லாம் பொண்
அம் உடல் அழியப் பெர்ன்றுப் புகழ்பெற்றுச் சிறக் தனர்.
“மகப்பெறும் நிலையில் உள்ள
கின் மணவியாரை
எனக் கோப்
கூடாது,”
- விட்டு என்னோடு வடக்கிருத்தல்
பெருஞ்சோழனால்
கடைவிதிக்கப்பெற்ற
பொத்தியார்,
கா. பா
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"காவல

Hots
புலம்பிப்
மனைவி
. யடைந்து

அரசனையும்,

பாவலர்கள்

புலவர்களையும்

Boobgy கிணந்து

போற்.நிக்கொண்டே
சின்னாட்கள்
வாழ்ந்து,
மகப்
பெற்றவுடனே,
அவவாற்றிடைக்குறை
சோழன் வடக்கிருந்து உயிர்துறந்த இட க்இற்கு

அணிசதக்தே தாமும் வடக்கிருந்து உயிர் துறந்தார்,
அரசனாய்,
மகனாய்

வாழ்ந்த

அ௮.றிவுடைப்புலவனாய்,
கோப்பெருஞ்

கோர் எடுத்துக்காட்டாய்

சோழன்,

விளங்கினான்;

மர்னம்.

நிறை

ஈண்பர்

உலூற்

உள்ளம் ஒ.தீ தவர்

எஸிடையே
நட்புத் தோன்றி வளர்குற்றா,
ஒரு சாட்டிற்
பறந்து, ஓர் காரில் வாழ்ந்து புணர்ச்மயெம் பழகுதலும்
வேண்டுவதில்லை
என்ற
உண்மையிளை
Maré
GOOG
THC str எடுத்துக்காட்டாக, நம் சோழர் பெரும் தகைக்

கும், அவர் ஆருயிர் நண்பர் பிசிராந்ைகையார்க்றாம் இடையே
ூ 2 தான்றி வளர்ந்த ஈட்பையே மேற்கொள்வர்.
“புணர்ச்சி பழகுகல் வேண்டா; உணர்ச்சிதான்
ஈட்பாம் ழமை தரும்”
(திருச்: எ௮ி)

என்ற குறட்பாவிற்கு உரை எழுதிய ஆூரியர் பரிமே
லழகர், (புணர்ச்ட,
பழகுதல்
ஆகிய)
“இவ்விரண்டு.
மின்றிக்
கோப்பெருஞ்சோழனுக்கும் பிரராந்சையார்க்கும்
போல உணர்சீசி யொப்பின்
அதுவே உடனுயிர் நிங்கு .
மூரிமைக் காய
நட்பிறைப்
பயக்கு மென்ப தாம்.
எனக்

கூறுவதும் காண்க,

௧௨.

நலங்கிள்ளி

,தஇருமாவளவனால் ஆக்கப்பெற்று, மணிமேகலை கூறும்
இள்ளிவளவன்
காலத்தே
அழிவற்ற புகார்ப்பெருககரை,

அஃது அழிவுறுகுற்குக் சில ஆண்டுகளுக்குமுன்,

GOCE

ராகக் கொண்டு சோணாடாண்ட அரசர்களுள் சிறந் கான்,
ஈலங்கள்ளி
எனும் நல்லோனாவன்.
அவன் நாடு, கலம்
செல்லலாம் தகுஇிமிக்க பேராறு ஒன்று கடலோடு. கலக்

கம்

ஒர்

இடத்தைக்

தலைககராகக்

கொண்டது

என்று

உறையூர் முதுகண்ணன் சா க்கனார் என்பார் கூறியுள்ளார்;
பாயை மாற்றாமலும், ஏற்றிய பார கிதைக் முறைக்காமலும்
BOD
Yes@s
புகவல்ல பெரிய மரக்கலங்கள் கந்த
கடற்செல்வம் கொண்ட
உம்பொடு

காடுடையோன்.

மீப்பாய் களையாது

மிசைப்பர் தோண்டாது புகாஅர்ப் புகுந்த
பெருங்கலம்.. சொரியும் கடற்பஃறாரத்த காடுகிழவோய்"”
TOT DY Dour I. MOU Fl SENS.
ஆலத்தூர்கிழார், உறையஞரர் முதுகண்ணன் FT BS COI
கோவூர்கிழார் ஏன்ற முப்பெரும் புலவர்கள் நலங்கிள்ளி
யைப் பாராட்டியுள்ளனர்; இவர்களுள் YO SHIT Bip ir,
அவன இதக்தபின்னரும் இருந்து பிரிவாற்றாது இரங்இப்
பாடியவராவர்;

பாராட்டிய

. நலங்கிள்ளியின்

புலவர்கள்.

யின் நற்பண்புகள்
pwr;

புலவர்கள்

கொடை,

அளிக்க

பலவற்றை
மூவரும்.

பி பண்பு

பாக்களும்,

நலங்கிள்ளி

நன்கு எடுக்துக் சாட்டுகன்
ஈலங்கிள்ளியின்

மூ.தலாபின

கெர்ம்றம்,

சண்டு

யுள்ளனர்...
உறையூர்

அவளைப்

பாக்களும்

பாராக்டி

cop
முதுகண்ணன் “சாத்தனார்,

ட்

பகைவர் கடு

சோக்டுச் செல்லும் ௮வன் படை, : வழியில். பனந்தோப்பு
ஒன் நினூடே சென்றவழி, படையின் முன்வரிசையில் வ்ரு
வார்.
பளையின்
அங்கிளை
உண்பர்;
படைவரிசையின்
இடைப்பகுஇ ஆண்டு வருங்கால், அப்பனை முற்றிப் பமுகு து.

$2

காவல

பாவலர்கள்

விடும் ஆதலின், அவ்விடைப்பகு தியில் வ்ருவார் பனைமின்
பழ.து.இனை உண்பர்; படையின் ஈற்றுப்பருஇ ஆண்டு வருங்
கால,த்இில்
பழங்காலமும்
கழிய, கிழங்குக்காலம் ou Si
அடும் ஆதலின், படையின் ஈற்றில் UM EGS @ paras
இடைக்கும்; - அத்துணைப் பெரும்படை அவன்படை
என
அவன்
படையின்
பெருமையினையும்,
ஈலங்கிள்ளிமின்
'பகைவேந்தர்கள்,
அம்மிடம்
உள்ள;
வெற்றிசண்டவழி'
சொதும் வலம்புரிச் எங்களை ஓலி தரல், ௮அவ்வொலி கேட்
Oa

GrayBi

வருவன்.

நலங்கிள்ஸனி,

ஏன

புரிச் சங்கை

௮9

கும்மிது

அவண்

ஒலிக்காது,

Lice. Gur

வரிணும்

வாழ்காள்வரை,

அவ்வலம்

கம் அரண்மனை மின்

ஒருபக்ககு

இல் வநறிசே தாக்கி வைத்திருந்தனர்
பும் பாராட் னா?

என

அவண் ஆற்றலை

அதல்யோர் துங்கின். இஞ்சேறு மிசைய
- இடையோர் பழத் 2 தின் பைங்களி மரந்தக்

களடயோர் விடுவாய்ப் பிசிரொழு OSs

wey

1 -ட்சென்னி நலங்கிள்ளி சேட்குவன்சொல்என......
ப pore, od ar of Bhan திரிவரய் வலம்புரி.”
(வறம்: ௨௨௫]
ளு

கோவூர்கிழார்;

சேர,

பாண்டிய

மன்னர்களின்

அன்குடை

மட்டுமே.

'குடைகளும். பின்னேகிற்க,.
முன்னே
Bar ati,

விளங்கவேண்டும்."
சாப்போ.தும்..

எனற:

பாசறைக்கண்

ஆச்வமுடை wt Baie
உற

கலையே

யுவன். மனையினுள்
மாழ்கியிருக்க விரும்பான்;
படையைச் சோந்து: பானைகள், பலைவர் மதில்கள்

‘Lien gGus
அவன்

விரும்புவ, மல்லது, ௮
-அமைதியாமிருச்சு
படைமறவர்,

பகைவர்

காடு,

இரு

உயர்க்கு
விரும்.

அவன்
ep

விரும்பா?

இடையில் காடும். in)

மும். Biba Tas 'சேய்மைக்கண் உளது; ஆண்டு - sree
வற்று செல்வேம் எனத் தயங்காது, போர் - என்றவுடனே
பூரிக்கும்... 8 தோனினராவர்;.
“சரக்கு.

“OBB

அல். OAL
சேரர்க்குரிய

Garb BO,

இதனால்” 'நலங்கிள்ளியால் தங்கு.
'கேடுண்டாமேச

'

என்ற

அச்ச SF

TROT சிறிதும். கண் உறங்க; ஈலங்கிள்ளி,
வஞ்சியையும்,
பாண்டியர்களுரிய மதுரையை

நலங்கிள்ளி
பும்

கைப்பற்றிப்

பாண்டி.

பர்ணர்க்குப்

நாட்டின்கண்

இருந்த

09

பரிசளிக்கும்
ஏழு

பேராற்றலன்7

அரண்க&£ா

அழித்து,

அவற்றின் வாயிற்க தவுகளில் கன் வெற்றிக்கறிகுறியாகப்
புலி பொறித்கான் என்று பாரரட்டியுள்ளனர்.
. நலங்கிள்ளியின் கொற்றக் இவ்வாறு பொதுகிலை.
யில் பாராட்டிய புலவர்கள், சேர நாட்டிலும், பாண்டி: காட்
வடபுலத்திலும் இவன் பகையாய் வாழ்ந்தோர்
ஒலும்,
பாவர் என்பதைக் கெளிவாக உணர் த்இினூால்லர்; சோழ
நாட்டில் நடைபெற்ற உள்நாட்டுப் போர்பற்றிய வரலாறு
மட்டும் சிறிது விரிவாக உணர் கதப்பட்டுளது) நலங்கள்
ல்ல
௮வன் தாயக தானாகிய உறையூர் நெடுங்கிள்ளி
ம்.இடையில்
நடைபெற்ற போர்களப் புலவர் கோவூர்.
கிழார் தெளிவாக எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.
நலங்கஇள்ளிக்
ரூம் நெடுங்கள்ளிக்கும் இடையில் ஏனோ பகை வளர்ந்து
விட்டது;. நலங்கிள்ளிபால் பரிசில்பெற்றுக தன்பாலும்
பரிசில்பெறும் எண்ணங்கொண்டு தன். தலைகக்ராம் உறை
பூர் வம்த இளந்தக்கன் என்ற புலவனை, அவன் தன் பகை
வ்ன் ஊரினின்றும் வந்துளான் என்ற காரணத் இனாலேயே
பகைவன்
ஒற்றன் எனக்கொண்டு
கொல்லப் புகுந் தான்

எனில்
அவ்விருவர்க்கும்
இடையில் இருந்த
கொடுமையினை : என்னென்பது£ நகெடுங்கள்ளி

பகைக்
ஆவூர்கி.

கோட்டையினுள் உளன். என: அறிந்து அதை முற்றுகை
யிட்டுக்...
கைப்பற்றிய , நலங்கிள்ளி, . ௮வன்
உறையூரக்.
கேர்ட்டையினுள்
: ஒளிந்துகொண்ட கறிந்து. ஆண்டும்

விடாது

சென்று.

முற்றினான் . என்ற

வரலாற்றினைக்.

மககோவூர்கிழார் அறிவிப்பர்,
|
|
வெற்றிமிரு
வேந்தனாய்
விளக்கிய
கலங்கின்ளி:
கொடைச் சிறப்புமிக்க கொற்றவனாகவும் விளங்கினான் 7

தன் சண்

வந்து

இரந்து

பொருள்

பெற்றார், மீண்டும் மற்

றொரு தலைவனைத் தேடிச்சென்று இரக்க வேண்டிய கிலை
உண்டாகாவாறு
மிச்சபொருள் அளிக்கும் கொடைகமுண
முூடையவன்.
|
.
*1பிறன்கடை மறப்ப ஈல்குவன்,"
(புறம்: ச்ஸ்

76

காவல்

பாவலர்கள்

'

௮ல், பகைவராம் அரசர்களை அழிக்கும் oa mar
மட்டும்: உடையவனல்லன் ; பாணரையும்
புலவரையும்

துன்புறுத்தும்
பசியாகய
ஆற்றலுடையவன் ;

பகையினையும்

அழிக்கவல்ல

சதள்பகை கடித லன்றியம், சேர்ர்தோர்
HALOS

Sig guid weaver’

அவன்பால்

'சலவ்கிள்ளிபால்

பரிசில்

Web:

பெறும்

அனபுடையராய

பாணரறாம்.

மால்கள்,

gh

அவன்

#00}

FG HH,

நாள்

பல பெற்றுவாம்க
அரசர்
எவரையும்

என
அவளைப் பாடுவமேயன்றி, பிற
பாடேம்) பிறரைப் பாடிப் பிழைக்க

வேண்டிய

உடையாரல்லேம்'

இழிகிலை

என இழறுமாந் இருக

ஆற்காம் 'பெருங்கொடையாளன் :
நலங்கிள்ளி ஈசைப் போருஈரேம்
_பீறர்ப்பாடிப் பெறல் வேண்டேம்
அவற்பாடுதும் அவன்தாள் வாழிய என?* (புறம்: ௩௮௨)

சன

அவன

கொடைச்

சிறப்பினைப்

பாராட்டும்

புலவர்.

பாக்கள் பலவாம்,

கொடையாலும், கொற்றச்சாலும் இறந்

ஈலங்கள்ளி

பால் அமைந்துள்ள
BOUT SAY பலவாம்,
உலகத்த
செல்லாம் உறங்கும் இரவின் கடைப்பமுதியாடம விடியல்
eras Pay
உறுங்காதிருந்து
உலகாளுதழற்கரம் : வழி
-வசைக்ளை ஆராய்ந்து. கொண்டிருப்பன் சன அவன் காடா
Ob ஈற்பண்பு தோன்ற ஒரு புல்வா் பாராட்டியுள்ளார் : :

ப

கடைத் Gg ered

us கடைக்கங்குலாற்.

பலர் தஞ்சவும் தான் துஞ்சான்
். உலகுகாக்கும் உயர் கொள்கைக்...

ன

'கேட்டோன் a

_—

- (பூதம்: ௪௦௦]

-பணியுமாம் என்னும். பெருமை ; ; பெருமை

பெரூமி அம்.

இன்மை; நல்லார்கண் தோன்றும் அடக்கம் என்றெல்லாம்
கூறுவர் பெகியோச் 7 memG@arah புலவர் பாடும் புசழ்சால்

குணம் பல, கொண்டோன்; அவன் Qar pps Beir சிறப்பும் ,

ஈலங்கிள்ளி

WW

கொடையின் Boop
அக்கால அரசர் எவர்பாலும் காணா
அளவு பெரியனவாம்; என்றாலும் கலங்கிள்ளியை கோக்கு
வார்க்கு, அவன்பால்
அத்துணைச் சிறப்பியல்புகள் உள
எனபது புலனாகாது; அவை
-தன்பால் இருப்பது கண்டு
செருக்கித் இரியும் செம்மையற் றவனல்லன் ; ௮.தீதுணைச்
சிறப்புக் குணங்கள் இருப்பினும், அவை
யாதும் இல்லா
தான்போல் அடங்கி நிற்பன்) இந்த BD CT BOD BL புலவர்

உறையூர்

முதுகண்ணன்

சாத்தனார், “ஞாயிறு

முதலாம்

இயற்கைப் பொருள்களின் இயல்புகளை உள்ளவாறு உணர
வல்ல பேரறிவாளசாலும் அறிந்துகொள்ள இயலாவர்ு
இன் நற்பண்பு அடக்கிக் கொண்டுள்ளனையே; கின்னைப்
பாட விரும்பும் புலவர்கள். நின்ன எவ்வாறு பாட வல்லுஈ
ராவர்?” எனப் பாராட்டினார்,
வரை

கலங்கள்
ஸி அ௮றிவடைப் பெருமக்கள்
கூறும்
கேட்டு அறநெறி நிற்பவனாவன்; அவன்பால்

அறி
அப்

பண்புடைமை இருப்ப இனாலேயே உறையூர் முதுகண்ணன்
சா.கிதனார், அவனிடம் சென்று, பொருள்
பெற்றதன்
பயன் பிதர்க்கு ஈத்து அருட்செயல் புரி தலாம், ௮ஃது
ஆற்றா கான் செல்வம் பயனற்றகாம்
என்பன போன்ற
அறிவுரைகளையும்,
காடோறும்
அவ்ன்
மேற்கொள்ள
வேண்டிய கடமைகளையும் எடுக். துரைப்பாரஈயினர்.
இவன

ஈலங்கிள்ளியைப் பாடிய
: புலவர் வாமிலர்க அறிந்து
பண்பும் பெருமையும் இவை, ௮வன் பாடிய பாக்கள்

இரண்டும், அவன். உள்ள இன் உயர்வையும், புலமையின்
இறப்பையும் மேலும் ஈன்கு.புலப்படுத்துகன் றன.
ஏன்.

அரசைப்

பெறவேண்டி.

wy Fear மெல்லவக்து என்

நிற்கும்

என்

பகை

அடிபணிந்து, *கின் அரசுரிமை

யினை சி தந்தருள்க' என்று இரந்து நி.ற்பனாயின், அவற்கு
இவவரசையே
யன்றி என் உயிரையும்
தூங்கும் புலியைக்
காலால் இடதிய

தருவன்). Sewer,
குருடனைப்போல,

. . ஆற்றல் மிக்க என் அமைச்சர், படை தீ.தலைவர். மு.தலாயி.
னோேரை மதியாது, என் உள்ள த்தின் ஊக்ககிதையும் இகழ்வ

காவல
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னாயின்,

அவன் அழிந்து

அ௮ரிதினும்' அரிது;

பாவலர்கள்

ஒழியாமல்

பிழைத்துப்

அன்னோன், யாணயின்

போதல்

காலால்

மிது

புண்ட மூங்கில் மூளையைப்3பால் அழியுமாறு, அவன் நாடு
சென்று வெற்றி கொள்ளேனாயின், அன்பின் விழையாது
பொருள் விழையும் பரத்தையர்
கொடர்புகொண்ட
பழி
யுடையேனாஞுக )''
“மெல்ல வந்து, என் கல்லடி பொருந்தி,
ஈ' என இரக்குவ ராயின், சீருடை
ரசுகெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம்;
இன்னுயி ராயினும் கொடுக்குவன் இந்நிலத்து7
ஆற்ற லுடையோர்

ஆற்றல்

போற்றாது

என்

உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின்
துஞ்சுபுவி இடறிய சிதடன் போல
உய்ச்சனன் பெயாதலோ அரிதே; மைந்துடைக்
கழைதின்ரியானைக் காலகப் பட்ட
வன்தினி நீண்முளை போலச் சென்றவண்
வருர்தப் பொரே௭ னாயின், பொருக்திய
தீதில் நெஞ்சத்துக் காதல் கொள்ளாப்
பல்லிருங் கூர்தல் மகளிர்
ஓல்லா முயக்கடைச் குமைகஎன் தாரே!

(புறம்: ௪௩)

என்ற
பாடற் பொருளும், “தம் குடியிற் பிறந்த மூண்
னோரும்,
முன்னோர்சக்கு
மூன்னோரும்
இறக்காராக,
முறைப்படி.
வந்த அ௮ரசுரிமையைப்
பெற்றான். . ஒருவன்,
இ.க்குசைய
பேரரசைப்
பெற்றோம்
என்ற
செருக்கால்,
ம் குடிகள் பால் இறை வேண்டி. இரற்து கிற்றும் இழியர௬
உடையனாயின், அதிதிகையானுக்கு, அவ்வரசுரிமை பெரும்
பாரமாய்தி துன்பம்: தரும்; அவ்வரசுரிமையைப்,
பெரும்.
போர் கண்டும். கலங்காப் ,பேருள்ள.. முடையோனொருவன்
் பெறின், 9) gi அவனுக்குக் கோடையில் உலர்ந்து ஓடிந்து
வீழ்ச், சிறு சுள்ளியைப்போல் மிக Be eraf sri:
“மூத்தோர் மூத்தோர்க் கூற்றம் உய்த்தெனப்
. பால் தரவர்த பழவிறல் தாயம்:

ட

" எய்தின மாயின் எய்.தின்ம் சிறப்பு எனக்

7

நலங்கிள்ளி
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குடிபுரவு இரக்கும் கூரி லாண்மைச்
—
சிறியோன் பெறின், ௮து ஏிறந்தன்று மன்னே;
மண்டமர்ப் பரிக்கும் மதனுடை

கோன்தாள்

விழுமியோன் பெறுகுவ னாயின், ஆழ்கீர்
அறுகய மருங்கில் சிறுகோல் வெண்குடை
என்றூம் வாடுவறல் போல;
~ கொய்தா

லம்ம

தானே;

நன்றும்

மையற்று

விசும்புற வோங்கிய வெண்குடை
மூரசுகெழு வேர்தர் அரசுகெழு திருவே!”

(பும்: ௭௫)

என்ற
பாடற்
பொருளும்,
நலங்கிள்ளி,
இரப்போர்க்கு
உயிரும்
கொடுக்கும்
உயர்
கொடைமாளன்;
Baws
தாரை
எனிதஇல் அழிக்கவல்ல ஆ.ற்றலன); பர கையர்
ஒழுக்கம்
பேணாப்
பண்புடையான்; முடிபுரவு இரக்கும்
குறையாக
அறியான்; மண்டமர்
கடக்கும்
மதனுடை

பான் என

அவன்

களில், ஆற்றல்

பண்பு பாராட்டுதல் காண்க.

இப்பாக்

அறியாது எதிர்க் கானுக்கு த் தூங்கும்

புலியின இடறிய குருடனையும், ௮.க தகையான் நலங்கிள்ளி
படையால் பாழாவகுற்கு
யானையின் காலால் மிதியுண்ட
மூங்கில்முளை அழிவை தயும் உவமை கூறிய நலங்களெளியிண்
புலமைச் சிறப்பினையும் ௪ண்டு பாராட்டுவோமர்க,

௧-௩.
் உழவர். உழுது

aks

கஇர்களை

நல்லுருத்திரண்
பமிர்செய் காராக,

அவ்வுழவர்

சிறுக, கொண்டுசென்று
வைக்கும் இயல்புடையது.
போக்கிக்கொள்ளவேண்டி,

அடி.கீ.சச்கால், HG

விளைந்து

முற்றி

அறியாவண்ணம்,

சிறுகச்

தன் வகாயினுள்ளே
சேர்த்து
எலி; தன் பெரும் பசியைப்
கொழுத
பன்றியென்றை

தனக்கு

இடப்பக்கத்தே

வீழ்ந்தது

எண்டு, தண் பதியின் கொடுமையினையும் பரராது, இடப்
பக்கத்தே வீழ்ம், ச.வே உண்ணாத கன் உறுஇமய மூன்கிற்க,
அதை
உண்ணாது
விட்டூச்சென்னு, மறுமாள்
முழையி
னின்றும் வெளிப்போந்து, பெரிய ஆண்யானை யொன்றை
அடிதிது வலப்பக்ககதே விழ்திஇு் தன் பசியாறும் பண்
Yowa புலி, எலியொ கத இழிவுள்ளம் உற்றாரும், புலி
நிகர் பேறாள்ளம் பெயம்னுருமாய
இருவகையினர், மக்களி
ஓம் வாழக் காண்கிறோம். ஏலியொ
க் கவர் தம் தோள்வலி
மொண்டு ' உழை தீதுப் பெறாது, பிறர் உழைதிதுச் சேர்குக
பாரு, அவர் அதியாவண்ணம் சிறிது சிறிதாகக் கைப்
பற்றி, . அமையும்
ஆர உண்டு
மகிழாமல்,
உண்ணாதே
சர் ததுவைக்கும் று செயலினராவர்/ புலி கிகர் மாந்தர்,
ஈன்றாள் பசிகாண்பா னாயினும் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் விளை!
ட.
(திருக்? ௬௫௬3

என்ற
உயர்கோக்குடையராய்த்,
தம். புகழ்கெட
செல்வம், பெருஞ் செல்வமேயாயினும், அமைப்
மென

மதியாப்

. பேருள்ளம்

வரும்
பொரு.

உடையவராவர். இவ்விரு

வ்கை மக்களுள், முர்தையோர் உள்ள உயர்வு அற்றவர் ;:
௮.கதகையார்.
பெரும்பொருளின ராயினும்
அவரோடு
கட்புக்கொள்வை
அதிவுடையேரர் விரூம்பார்] விரும்பு
தல்கூடாது
—

MiB
in deur gy srs Bud ஆக்கத்தின்
appad குரவே தலை!

என்பவர்கலின்,

் பின்னையோர்.

பலிதம். பேணி. அரவேற்பர் 7 இந்த

சான்றோர்

=
.
(Bae: ௬௫௪]

சட்பினையே
tw

சான்றோர்.
a paren
nol Ser

நல்லுருத்திரன்

அழகிய

பாட்டின்வழியாக

உலகற்கு

1S

உணர்த.இய

உயர்-

பெரும்புலவர் சோழன் நல்லுரு த.இரனாசாவர்:
₹*விளைபதச் றிடம் நோக்கு, வளைகதிர்

வல்சி கொண்டு ௮அளைமல்க வைக்கும்
எலிமுயன் நனைய

ராக,

உள்ளதம்

வளன்வலி யுறுக்கும் உளமி லாளரொடு
இயைந்த கேண்மை இல்லா கியரோ)

கடுங்கட் கேழல் இடம்பட வீழ்ர்தென,
அன்றவண் உண்ணா தாக, வழிராள்
பெருமலை விடரசம் புலம்ப, வேட்டெமுந்து
இருங்களிற் ஜொருத்தல் ஈல்வளம் படுக்கும்.

புலீப௫ித் தன்ன
உரனுடை

மெலிவில் உள்ளத்து

யாளர்

கேண்மை3யாடு

இயைந்த வைகல் உளவா QuGyr.”

(புறம்: ௧௬௦]

(கற்றறிந்தார். ஏத்தும் கலி' எனப் போற்றப்படும்
கலிக்கொகைக்கண், முல்லைச்தஇணை
குறித்துவரும் கலிப்
பாக்கள்
பதினேழைப்
பாடிய
புலவரும்
இச்சோழன்'

நல்லுரு த்திரனாரே;

என்பதல்லால் . இவர்.

வரலாறுபற் நிய:

செய்இகள் எடையும் அறிக் துகொள்வ கற்கில்லை,
காடும், காடுசார்ந்து நிலமுமாயெ wad Hos Hor
ஆ, மாடு, எருமை முதலாயின காது தலும், வரகுபோன் ற
புன்செய்ப் பொருள்களைச் செய்்தலும்ஆய தொழில் மேற்கொண்ட ஆயர்கள் ,தம் வாழ்க்கையினை வகு தீதுரைப்பார்.
போல், அ௮வ்வாயர்மகளிர் தம் கற்பு மாண்பினைக் காவியப்:
முல்லை.
பொருளாக்கப் பாடுவத முல்லைத் இணையாம்.
இணை பர்டவந்த உருத்திரனார், மெல்லிணர்க் கொன்றை,

மென்மலர்க்
அளவம்,.

காயா,

sore

. புல்லிலைவெட்டு,

mb

Dob,

குல்லை,

தவழ்கொடிசு்

குருந்து,

கோடல்

போன்ற மரம்பல செறிந்து முல்லைநிலக் காட்சியைக்காட்டி.,ஆகசொக்கும் புல்லின தி.தாயரையும், மாடுகாக்கும் நல்லி
எருமைகாக்கும் : கோட்டினகதுது”
ஆயரையும்,
ன தீது
மேய்ப்பன்;
தந்தைகிரை
அறிமுகம்செய்து,
ஆயரையும்
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காவல

பாவலர்கள்

அண்ணன் பயிர் செய்வன்; தாய் இனைகொய்வள்; மகள்
கொண்டு
கறவைக்கலம்
தக்தைக்குக்.
அிரைமேய்க்கும்
செல்வள்;
செல்வள்; புனக்துள மகனுக்கு உணவுகொண்டு
இணை அ௮ரிதாள் மேயும் கன்று காப்பள்)
புனத்துளான் எந்தைக்குப் புகாவுய்த்துக் கொடுப்பதோ?
இனத்துளான் என்னைக்குக் கலத்தொடு

தினக்காலுள்
ஏன்று

செல்வதோ?

யாய்விட்ட சன்று மேய்க்கிற்பதோ £''
(கலி? ௪௦௮: ௩௧. ௩௩)

௮வ்வாயர் மேற்கொள்

தொதில்கூ
றி,

*விரிநீ ௬ுடுக்கை உலகம் பெறினும்
அருகெறி யாயர் மகளிர்க்கு
இருமணம் கூடுதல் இல்லியல் பன்று”'
(கலி: ௧௧௪
௮௯ - ௨௧)
“கொல்லேற்றுக் கோடஞ்சுவானை மறுமையும்
புல்லாளே ஆயமகள்”
(கலி: GOR 2௬௩. -௬௪)

ஓஓ இவள், பொருபுகல் ஈல்லேறு கொள்பவ

ரல்லால்

திருமாமெய் இண்டலர் என்று.........
சொல்லால் தரப்பட் ear”
(கலி : ௧0௦௨ 2 ௬- ௧௨)
TOT MI பாடி, அவவாயர்மகளிரின் கற்பு Qe Baer இறம்
வியந்து, அவர் கற்பு நிற்க) அவ்வாயர்
மே ற்கொள்ளும்
எ தழுவற் பெருவிழாவினை MAG HOTT,
ஏறு தழுவல் இடையர் குலத்திற்கே உரிய ஒரு விழா:
_மகைப்பெற்ற தந்ைத, <9/0u Sar மணக்சவரும் ஆண்மகன்
நெடிதுராள் . வாழ்ந்து காக்கும்
இறனுடையனா
எனதீ
“சர்க்க கொடுப்பன்,
அரசன்,
கன்
wear
மணக்க

விரும்புவோன், . ௮ச்கால

அரசர்களுள்

சிறந்தோனா தல்

வேண்டும்;
அிதிதகையோனே . அ௮வ்வரசர்களால்
அழி
-வுருமல் நெடிதுகாள் வாழ்வன; ஆகவே, அ.திககையானை தீ
_ தேர்.தல்வேண்டும் என்ற எண்ணமுடையனாய் ச, கன் மகள்
மணப்பருவம் எய்தியகாலை எல்லா அரசர்களையும் ஒருங்கே
. அழைத்து, இவவில்லை௫ As sri இவளை. மணப்பர், இந்த
| இலக்கை எறிந்தார். இவஃஈ.. மணப்பர் என்றெல்லாம் Fe
GOUT EOGE சிறக் தானைத் ௦ கர்ந்ெடுப்பன்.
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ஆயர்

ஆ,

மாடு,

எருமைகளோடு

வாழ்பவர்)

இவற்”

ஆனேற்றை
மிகவும் ஆற்றலுடையது;
அள் : ஆனேறு
அடக்கி ஆள்வது அதி.துணை எளிகன் று; அதனால் உயிர்.
மகமரப்பெற்ற. ஆயன், எது:
துறந் சாரும் உளர்; ஆகவே
அணைக் கொடிய காளயையும் அடக்கியாளும் ஆற்றல் தன
மகா மணப்போனுக்கு உண்டா ஏன
அறிந்தே மணம்:
தோர் தடுக்கும்
அ௮ம்மணமகணே்
தருவன்;
செய்து

விழாவே, ஏறுதழுவல்.
மகள் பிறந்து அன்றே, தங்கள் மனையில்வளர் ஆனேள்
அக்கன்று ஒன்றைக் SLL HPS GINO ast: அவள் வளர,
குந்து விரும்பியாங்கு மீமய்ந்னு
வளரக் காளையும் காட்டுட்புகு
என
எய்தினாள்
மணப்பருவம்
மகள்
வளர்நீ தவரும்,
கொணர்வர்.
அறிக் கவுடனேயே காகரயை அரிதிற்பற்திச்
இவ்வாறே,

அவரில்

மணப்பருவம்

எய்திய

மகளிர்

கரக காயெல்லாம்
விடப்பட்ட.
ஒவ்வொருவருக்கும்
பெருவெளியில்
உள்ளா
ஊர்க்கோடியில்
கொணர்வர்.
மகளிர்
அ.தனுள்விடுவர்;
அமைத்துக் காகாகளை
வேலி
மகளிரை.
நிரழ்பஜ்
ஒருபால்
அணிந்துவக்து.
௮ணிபல
மணக்க விரும்பூம் ௮ ஐடவரும் ஆண்டு வந்து நிற்பர்; ஊர்க்
குலைவன் முன்வந்து) ,6ஒவ்வொரு "பெண்ணையும் அவளுக்காக:
விடப்பட்ட. காக£யையும் முறையே காட்டி, இதை அடக்கி
அடக்கியேரன் இவளை
யோன் இவளை மணப்பன்; இறை
கா களுக்குச்
உடனே
அமைவன;
என்றுகூறி
மணப்பன்
, நேழக்குவர்;.
மூ.கலாயினவத்றை
பறை
பிறக்குமாறு.
சனம்
அக்
அக்காகாகள்..
நிற்கும்
சினந்து
கேட்டுச்.
பறையொரலி'

திலையில், இஃஞர்கள், எறுகள் கிற்ரும் வேலியினுட்புறாக்து

ய்ர்ர்ட யார், யார். யரரை... மணக்க - விரும்புகின் றனரோடி
அவரவர்க்கென- விடப்பட்ட காலாக. தேர்ந்து. போராடி,
அடகீலி ஆள் வர், . Bes முயற்சியில். Qo er war பெரும்:
இலர். உயிரையும். இழப்பார்
புண் பெறுதலும் . உண்டு;
் அடக்கிய. - காக போல்வானுக்ு.
இறுதியில் : காகாயை
மகளை. மணம்செய்.து.. கொடுப்பர். இது. பழக்,தமிழர் நாக
சிகம்; இவ்விழா இன்னும், தகுத்திங்கள் கொடக்கதேத

காவல
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பாவலர்கள்

எனினும்,
நிகழ்கிறது
இற்றூர்தோறும்
தமிழ்நாட்டுச்.
த்தை
காரண
யாய
அடிப்படை
தற்கு
- அவ்விழா மேற்கொள்வ
அது
ும்
த்குற்காகவ
அ௮க்காரண
அவர். எவரும் ௮தியார்;
இமற்கொள்ளப்படுவதில்லை.

இவ் ஏறு தழுவலைப் புலவர் ஈல்லுருகுஇரனார் பாடிய
கலிப்பரக்கள் பலவும் ஈன்கு விளக்குகின்றன; நுண்போறி
வெள்ளை, பரானிறவெள்ளா, செம்மறுவெள்ளை, சுரிகெற்றிச்
காரி,

வெண்காற்காரி,

செய்

வெண்காற

எனச்

காலாக

நிலஞ்சாடு
Bai maui,
அறிமுகம் செய்யும் இறமும்,
மண்டிப்பாய்பவை என
பவை, மாறேற்றுச் சிலைப்பவை,
அவற்றின் தொழில்ககா அறிவிக்கும் முறையும்,
*ஒள்ளிழை வாருறு கூர்தல் துயில்பெறும் வைமருப்பிற்
"காரி கதனஞ்சான் கொள்பவன்);
ஈரறி, வெருஉப்பிணை மானோக்கின் ஈல்லாள் பெறூஉம் இக்
GH WSS coir கொலையேறு

வரிக்குஜை,

வேயுறம்

கொள்வன்;

மென்தோள்

அயில் Qu ora,

சேஎய் சனன் அஞ்சான் சரரிபவன் 2 என்றாங்கு
- அறைவனர்

Garg

| துப்பிக்

நல்லாரை ஆயர் மூறையினால்

. நாண்மீன்வாய் சூழ்க்த மதிபோல் மிடைமிசைப்
(மூல்லைக்கலி 2 ௪.)
பேணி நீறுத்தார் Heh”

ஏன

ஆயர்,

மகளிரை

அறிமுகம்

செய்து

அறிவிக்கும்

முறையினைத தெரிவிக்கும் இறமும் வியக்கத தக்கன வாம்.
கவியின் நலமெலாம் காட்டின ஏடு இடம் கொள்ளாது;
- நல்லுருகிஇிஞர், இன்றைய
இந்துசமயக். கடவுளர்.
பலரையும் அறிந்தவர், பாரதக் கதையினை கன்று பயின்று

வர். என்பது

அவர்.

பாக்களால்

இடக்கிறது[

அறியக்

சோழர் குலத்தே பிறந்த ஈம்புலவர், தமிழ் வளர்த்த.
பெருமை பாண்டியர்ச்கே

போண்டியரின்:

உரித்து

பெருமைகக£ப்..

கெபத்திவாழ்த்துவ்ட

என்ற

கொள்கையால்,

பலவாறு

பாராம்டிப்

ஈல்லுருத்திரன்
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மலிரகிரை ஊர்ந்து தன்மண், கடல் வெளவலின்
மெலிவின்றி மேற்சென்று மேவார்ரா டிடம்படப்

புலியொடு வில்நீக்இப் புகம்போறித்த களர்கெண்டை
வலியினான் வணக்கிய வாடாச்சீர்த் தென்னவன்
தொல்லிசை நட்ட குடி.
(கனி:
108: கடு)

குன்னைசக் கைப்பற்றத் தவறித் தன்முன் வீழ்ந்த ஆயர்
இஷாஞனை எதிர்த்து நில்லாது மீளும் கர்ளாக்குப் போர்க்
தன்
கள SES வாள்பெந்திருந்தும் வெற்றி கெர்ள்ளாது
கையகப்பட்ட வீரனை, அவன்பால்மற மின்மை யுணர்ந்து,
பெருவீரளை
போகவிடும்
கொன்றொழிக்காது
அவனைக்
ப
உவமைகூறி,
“*அழியுஈர் புறக்கொடை

அயில்வேல்

ஓச்சாக்

(புறப்பொருள் வெண்பா;)
கழிதறு கண்மை”
a Coor & காதலிக்கும் குன் உள்ள தீதுயர்வை. உணர்த்தியுள்
அரார் புலவர்.
கோள் வழுக்கித் தன்முன்னர் வீழ்ச்தாள்மேற் செல்லாது
மீளும் புகரேற்றுத் தோற்றும்காண் ; மண்டமருள்
வாளகப் பட்டானை ஐவ்வா எனப் பெயரும்
(கலி 2 ௧0௪2 ௪௭-௫௦]
மீளி மறவனும் போனம்.”

௧௪.

மாவளத்தான்

பெரு.
புலவர்போற்றும்
புலவனாய்,
மாவள த்கான்,
தி
BE
தம்பியாம்
யின்
நலங்கிள்ளி
விளங்யெ
வீரனாய்
அவன்
;
புலவன
ஒரு
யுடையோனாவன் . மாவள தீதானும்.

புலவனா தல்

புலவர்களோடு

மட்டுமேயன்றி,

கலக்து

ஒருகால்; இவனும் புலவர்
| பழகும் பண்பும் உடையவன்.
Bir MUS கண்ணஞனரும் கூடி. வட்டாடி மஇழ்ந்திருந்,சனர் :
பல்கண்ணனார் தும் கை
வ்ட்டுக்களில் ஒன்றைத் தாமற்
மறை.த்துவை,த்துவிட்ட துர ௮ துகண்டு வெகுண்ட மாவள ச '
ர் கான்; வம்
அ௮வ்ரை _அவ்வட்டி.மினாலேயே
கான்,
மாவள க்
புலவர்,
தாங்கமாட்டாப்
வருத்தம்
டெறிந்த
எவரும்
ர்
கின்முன்னோ
தானை நோக்க, “சோழர்குடிவர்கு
அக்குடிம்
செய்யார்;
வெறுக்கத்தக்கன.
பார்ப்பார்...
பிறந் தோனாகயெ நீ, இக் கொடுமையினைச் செய் தனை ;
“நலத்தின் கண் நாரின்மை தோன்றின்,

அவளைக்

குலத்தின்ஈண் ஐயப் படும்”
பெரியோர் ; அகவே,

என்பர்

(திருக் ௨ ௬௫௧.)

கின் பிறப்பையே ஐயுறுகின்

மேன்” என்று கூறிப் பழித தார் ; புலவர் செய்தது தவறே
பரயினும் அவர் உளம் நோவச்செய்து தன் செயல் கண்டு

காணிப் டெறிதும் வ்றாச் துவனாபினன் , ;
*இன்னாச் செய்தாரை

ஒறுத்தல் அவர்சாண

நன்னயம் செய்துவிடல்''

(இருக்

௩௧௪]:

ஏன்ற
. அறிவுரையினை அறிர்தவனைப்போல், தவறு
தன்
னணுடையதாகவும், YOS
மனத்துட் கொள்ளாது, கன்
தவறு கண்டு வருந்தும் மாவளத்தான் செயல் புலவரை
உளம். நடுங்கச் செய்தது); தவறு கண்டு நானும் அவளை, .
தவறு செய் தவன் கானாகவும், தவறுசெய் தவன் நீ போல்-

- நாணும்...

பெருக்ககாய் / பிழை கமாரைப்

பொறுக்கும்

பண்பு இக்குலச்து CUB BIT HS இயற்கையின் இயன்றதாம்
எனத் - தெளியக்காட்டிய ரீ வாழிய
பன்னாள்''
என்று

- வாழ்த்தினர்:
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மாவளத்தான்
*ஈதின்யான் பிழைத்தது கோவாய், என்னினும்
ரீபிழைத் தாய்போல் ஈனிகா ணினையே;
தம்மைப் பிழைத்தோர்ப் பொறுக்கும் செம்மல்,

இக்குடிப் பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணுமெனக்
(புறம்: ௪]
சாண்டகு மொய்ம்ப காட்டினை,"
ஈண்பனாப்:

- பெரும்புலவர்,

தம்பியாய்,

பேரரசன்

தன் தவறு

சண்டு

மாவளத்தான்
விளங்கும்
ஈல்லோனாய்
நரணும்
து.
வந்துள்ள
்
பரட்டோன்று குற் தாகைக்கண

பரஒய

பண்புடையனாய்,

பிழைபொறுக்கும்

வருக்கும்
நம்மை

தலைமகக£க்ு
சண்டே

விடுத்துத்

கருஇனராயின், அவர்

grout

‘eb

தோழி,

ற்றும்

அறிக்து

என்று

பிரிவன்

பொருள்வயிற்

குலைவன்

பிரிந்துசெல்லக் |

சாம்மட்டும்

வடியும் நீர்,

கின் சண்களினின்னு

இமைவிஎங்கும் மார்பினை நனைப்பைதக் கண்டிலர்
நின்
என்ே ற எண்ணுூன் றேன் ; எண்டால் அவர் செல்வாரல்

ர்;

அவர்

அதைக்

அவர்

ஆகவே

காண்பர்7

செல்லார்”

௮ச் செய்யுள் 2?

எனக் கூறியதாக அமைந்துள்ளது

'*தாமே செல்ப வாயிற் கானத்து.
புலந்தேர் யானைக் கோட்டிடை

யொழிந்த

இறுவீ முல்லைச் சொம்பிற் ரூஅய்

-இதழழிச் தாறுவ் சண்பணி

மதரெறிற்

ுலை ஈனைத்தலும்
பூணாக
ர் வனம
கொல்லோ மாணிழை
காணா

க். x adi Te

டட

நமே,”

(ems

|

த ௩௪௮)

௧௫.

அண்டர் மகன் குறூவழுதியார்

குமிழரசர் மூவருள்,

சேரரைக் குறிக்க,

இரும்பொறை

பெயர்கள்
முதலாய
ஆதன்
கோதை, குட்டுவன்,
கிள்ளி,
குறிக்க,
சோழரைக்
போலவும்,
வழங்குவதைப்
வழங்குவதைப்
பெயர்கள்
மூதலாய
சென்னி, வளவன்

பாண்டியரைக்

போலவும்,

குறிக்க

வழங்கும்

பெயர்கள்

ஆசவே,
ysorderurb:
வழுதி
செழியன், மாறன்,
வமுஇ என்ற பெயர் பூண்ட இவர், பாண்டியர் வழிவச் தவ
ஆயர் எனற பொரு
கிற்க, அண்டர் என்பது
ராவர்.

ஞடையது

அண்டர்

கயிறு அரி எருது,”

அண்டர் பல்லா பயந்த கெய்!"

(குறும்: ௧௧௪, 260)

ஆதலின்,
என்ற தொடர்களைக் காண்க.
 ;
கொள்ளலாம்
என்றும்
குலத் தவராவர்

இவர்

ஆயர்

*தெதன்னவன்
தொல்லிசை நட்ட குடியொடு தோன் றிய
தல்லினத்து ஆயர்?

(முல்லைக்கலி:

௪)

என்ற தொடர், பாண்டியர் முடியும், ஆயர் குடியும் பண்டு
உறவுகொண்டிருக்கன என உணர்த்துவதும் காண்க.
வரும்

தேனிக்கள் ஒலிக்கவும், கல் என்ற ஓலி எழவும் ஓடி.
அருவி, கீழே வளர்ந்து நிற்கும் சந்தன. மரத்தின்

மீது வீழ்ந்து, குளிரகனைக்கும் மலைச்சாரலில், குவளை மலர்

_ பூதீது மணக்கும் சுனையில் பகல்போல். காயும் நிலாவொளி
யால், மலைமேல் நிற்கும் வேங்கையின் மலர்கள்; புலிகளின்
ஓடும்
அஞ்சி
கண்டு
தோன்றுவது
உடற்புள்ளிபோல்
கில்
குறிஞ்சி
எனக்
பெண்யானைகள் நிறைம்௪. மலைகாடு

இனைப் புடம் பிடித்துக் காம்டியுள்ளார் :

....

*பிரசப் பல்களை ஆர்ப்பக் கல்லென
.

வரையிழி அருவி ஆரம் தீண்டித்

அண்டர். மகன் குறுவமுதியார்

33

தண்ணென ஈனைக்கும் ஈளிம£லச் சிலம்பிp
கண்ணென மலர்ந்த மரயிதழ்க் குவளைக்
கன்மூகை நெடுஞ்சனை.!'.
_ **வான்கண் விரிம்ச பகன்மருள் நிலவிற்
சூரல் ரிளாய சாரல்

ஆராற்று

ஓங்கல் பிசைய வேள்கை ஒள்விப்
|
புலிப்பொறி கடுப்பத் தோன்றலின், கயவாய்
இரும்பிடி. இரியும் சோலை,”
(அகம் 2 ௨௨௮)

BORE சம்மோடு அனையாடு, பகலை இனிது குழித்து
இரவில் கம் கிறு சேர் சைய யாணன் விரும்புகின்றேன்
தலைவி பகற்குறி கேர் தலையும் (அகம்: ௨௨௮), ‘son,
ST OT
கரை மணல் மேட்டில் நிறுகுதிவிட்டு, எம் அிஅுல்லூரில்
Ara
தடிச்
செல்லின் சவறுண்டோ” அனத
கோழி
இரவுக்குறி
கேர் கலையும். (om: 8),
wars
ur
பள்ளார் புலவர்,

ரசனொருவனிட சதில்

DPB

9 05g

மகளோ

(௫,கீதி உளள் என அறிர்ச அரசர்கள், அ௮ம்மக& மணம்
செய்து கருமாறு வேண்டுவர்; YOO, அவள் கம்கையும்
அண்ணனும், SUA Fit Sat எவரும் அவளுக்கு ஏற்றுவ
சாகார் என உணர்ந் து மணம்: செய்து தர மறுப்பர்) வர்
4அப்பகறிக் க
அரசர்கள்,
அவள்
நாட்டின்மிது
படை
'யொடுசென்ற௮,

அவள்

_பெற்ரூர்

உற்ருர்களையும்,

அவள்

1 06
ஊரையும்
Sif i
அவளைப் பெற மூனைவர் 7
அவ்வாறு பகைத்து வந்தாரை, அவள் GEM BY HOH
அ.இர் தீது வென்று
விரட்டுவர்; பழக்கமிழர்களிடைமே
அண்ட...
காகரிகம்.
இது;
தகவிலார்க்குகி
தம்ககதரக்
கொடுக்க

விசையும்

மறுக்கும்

தமிழன்

இந்கிகழ்ச்சியை,

உள்ள த.இன்

மகட்பாற்.

காஞ்சி

விசாவால்

எனப்

இபயரிட்டுப், புலவர்கள் பாடிப் பாராட்டுவர்.
oS sansa
மகட்பாற்சாஞ்சிச். துறை
கழூனி௰
பாட்டொன்று
பாடி
யுள்ளார் நம்புலவர் அண்டர் மகன் குறுவழு இயர்,

84

்- தாவல

பாவலர்கள் '

uR.Gr
நிலை அதியும் அதிவுற்றாயல்லை 7 ஆகலின்
இனனும் . சிறிது உண் எனக் கூறி, மகள் வாயில் பால்
வள்ள கைத வைத்து உண்பிக்கும் அன்புடையாள் தாய் 7
நிறையக் கற்றும், (யான் கற்ற கல்வி இுதக்துணைப் பெரி
Bar of
என்னு
கூறும் பண்பாடும், வல்லாண்மையும்.
உடையனாகய உடன்பிறந்தான், வேலேந்இப் போரிடுவதில்
வல்லன்

,

ஆ.துலின்,

பகைவரோடு

அழியவும்,

அழியாது

உயிர் பெற்றார், தம்மை வரவேற்றுப்:

பேணுவார்.
எவரையும்
சேட்டை தகரும் இவள்

போரிட்டு

- அழிவார்

காணாமல்
அழியவல்ல
பெரிய
நலன் என்று அவர் பாம்டிண்

பொருளுணர்க 2
*-பிறவ்கிலை; இணியுளபால்" என மடுத்தலின்
ஈன்ற தாயோ

வேண்டாள்

அல்லள்+

*கல்வி என் !” என்னும் வல்லாண் Aap
x air
ஓன்வேல் ஈல்லன்; அதுவா யாகுதல்;

அழிர்தோர் அழிய, ஓறிந்தோர் ஓக்கல்
பேணுகர்ப் பெரா௮த வினியும்
புன்தலைப் பெரும்பாம் செயும் இவள் ஈலனே.”?
(புலம்: ௩௫]

௧௬.

அறிவுடை

நம்பி

அறிவுடை நம்பியின் பெயர், பாண்டியன் அ.நிவுடை
கம்பி என
ஏடுகளில் எழு,கப்பட்டுள்ளமையால்,
அவன்
பாண்டியர்
வழிவம் தவன் என்பது புலனாம்.
ஆடவரிற்
கிறந்தானை
நம்பி என்றலும்,
பெண்டிரிற்
சிறந்து
er
நங்கை என்றலும் தமிழ்நூல் மரபாதலாலும், அறிவுடை
என்ற ௮டைசொல் உண்மையாலும், ஈம்புலவர் ஆடவரிற்
சிறற்குவர்,
அறிவால்
நிறைந்தவர்
என்று
கொள்க.
௮அறிவுடைஈம்பி பாடிய பாக்கள் கான்கு; ௮வை, நற். நினை,

கு௮ந்தொகை,

அககானூறு,

புறகானூறு ஆகிய கான்.

ஷூல்களிலும் இடம் பெற் நுள்ளன.
.

**பெறுமவற்றுள் யாமறிவ

தில்லை அறிவறிந்த

மக்கட்பே றல்ல பிற?”

(திருக்: ௬௧)

“இம்மை உலகத்து இசையொடும் விளங்க
மறுமை யுலகமும்: மறுவின்று எய்துப
செறுஈரும் விழையும் செயிர் இர் காட்சிச்

சிறுவா்ப் பயர்த செம்மலோர்'”

(அகம்? ௬௬)

என்று கூறுவர் பெரியோர்.
இம், உண்மையை உலகிற்கு
உணர் கதப் புகும்.த அறிவுடை ஈம்பி, பலகோடி. செல்
வத்தை
ஈட்டி,
அச் செல்வதீதுப் பயனாம் பலரோடு

இருந்து

௨உண்ணும் உயர்வாழ்வு

வர்க்கும்,

மக்கட்பேறு

பெற்ற மிகப்பெரிய

அற்றவழி,

வாழ்நாள்

செல்

பயனுடைய

தாகாது வீணும் என்று கூறி, மெல்ல மெல்ல அடிவைத்
துக் GME
கூறுக நடந்தும், றிய கைகளை நீட்டிக்,
கலைகுதுள் உணவைக்
கரையிலிட்டும்,
அதைக் Brew

கோண்டி.ப் பிசைந்தும், வாயிலிட்டுக் கவ்வியும், இருகைகளை
ajo
இட்டுத்
துழாவியும்,
வாரி உடலெல்லாம் பூசிக்
மகர்ண்டும் பெற்றோர்க்கு
இன்பம்
தந்து,
அவவின்பம்
கண்டு மகிழும் அவர்தம்” அறிவையும் மயககும் குழந்தை
களின் இன்பச் செயல்களை எடுத்துச் காட்டியுள்ளார் :
“படைப்புப் பலபடைத்துப் பலரோடு உண்ணும் .
.உடைப்பெருஞ் செல்வ ராயினும், இடைப்படக்
குறுகுறு நடந்து, சிறுகை நீட்டி,

இட்டும், தொட்டும், கவ்வியும், துழர்தும்

- காவல
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நெய்யுடை அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும்
மயக்குறு மக்களை இல்லோர்க்குப்
'பயக்குறை இல்லைத்தாம் வாழு நாளே.''

பொருண்மொழிக்

காள்சிக்துறை

(புறம் : ௪௮௮]

தழுவிய

இப்

பாடல் ஒன்று நீங்க, ஏனைய மூன்று பாக்களும் YEG
வரும்
கற்றிணையில்
கொண்டன;
பொருள்
இணைப்
கெய்தற்நிணேச்
செய்யுள்,
வரையாது
வந்தொழுரம்
தலைவனை அடுத்து, *சேணும் எம்மொடு வந்த நாணும்,
விட்டோம்; அ௮.கனால் அலர் எழல் ஈண்டு வருந்தும் எம்
8. யுணர்ந்கனையல்லை'' என இஒத்துக் டைறி
"நிலையினை
வரைவு சடாவுகறது,
(நற்; 4.)
குறுந்கொசைக்கண்
வந்துள்ள
செய்யுள்,
'தலைவி
யைப் பெறத்
துணை செய்து அருள்' என்ற கலைமகன்
வேண்டுகோட்டுணங்குய
தோழி,
பலமுறை
பேண்டியும்
இசையாது நிற்கும் தலைமககக் கடுஞ்சொல் கூறி இசை
விக்க
எண்ணி, (கோழி!
இடையருது
வந்து இரந்து
நிற்பதை ஒழுச்கசமாகக்கொண்ட தலைமகன். சின்னாட்உளாக
ஈண்டு வருவதிலன்; வருகல் நன்றன்று என்ற முடிவினை
௮வனே
மேற்கொண்டிரான்;
அவன்
வாராமைசக்ளுக்
காரணமாய செயல் எதையேனும் யான் செய்திருப்பேனோ

ஏன

அஞ்சுகின்றேன்,"

என்று

கூறிக்

கலைமகள்

ஓப்பு

அலையும் பெற்றாள் எனக் கூறுகிறது.
(குறு: 280)
௮சகானூற்றுச்' செய்யுள், வரையாது வச் துசெல்லும்
கலைமகன்
சிறைப்புறக்தானாக,
ger
கேட்குமாறு
- கலைவியை
கோக்க,
“கோழி/ முற்றிய
இணைக்கஇர்கள்ை
யாம்.
இன்னும் . கொய்யக் . தொடங்கவில்லை; . ஆனால்,
புனத்தில் ஈஇர்களை
இழந்த
தாள்கள் பல கிற்பறைக்
காண்டுரோம் ; இக்கதுர்ககாயெல்லாம்

இளிகளே

கொண்டு

, சென்றுள்ளன 2 -புனத்தின் நில இது; ஆனால்,
நீயோ
பலமணமும்
கலந்து நாறும் கண்ணி சூடி, நாய் பின்வ,

- வரும்.

தலைவனைக்.

காண்ப

த- கருத்தாக இருக்கின் மனை ;

_ இதனால். வரும். கேட்டினை கின் சாதல் மிகுதியால் உணர்ந்
Ba; | Goiiacr வந்து தங்கும் “இடந்தோறும் சென்று

அறிவுடை

நம்பி
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சென்று குரல் எடுத்து அக்கிளிகளை ஓட்டாயாயின், நம்
தாய், *இவள் இளி ஓட்ட அறியாள்' என்று நின்னை. நீக்கி

இற்கெறித் துவிட்டுப்.

பிரரைக்

கொணர்ந்து

வைப்பள்)

இ,கனால், தலைவனைக் காண்பதும் அரிதர்இவிடும், " என்னு
கூறி, ௮வ்வாறு கூறிய இனாலேயே, இனியும் களவொழுக்கம்

மேற்கோடல்

நன்றன்று,

வரைந்துகொள்வசே

நன்று”

என்ற
எண்ணம்
தலைமகன்
உளத்து
கோன்றுமாறு
செய்யும் தோழியின் கொண்டினை எடுத்துக் கூறுகிறது:
**மமய்யில் இரா மேவரு சகாமமொடு
எய்யா யாயினும், உரைப்பல் தோழி!

்

கொய்யா முன்னும் குரல்வார்பு தினையே
அருவி அன்ற

பைங்கால் தோறும்

இருவி தோன்றின

பலவே; நீயே,

மருகு மூரண்கொள்ளும் தேம்பாய் கண்ணிப்
பரியல் நாயோடு பன்மலைப் படரும்

வேட்டுவற் பெறலோடு அமைநீதனை; யாழகின்
பூக்கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து எழுந்து
இள்ளைத் தெள்விளி இடைஇடை பயிற்றி
ஆங்காங்கு ஓழுகா யாயின், அன்னை
சிறுகிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் எனப்
பிறர்த்தற்து சி.றுக்குவ ளாயின்,

உறற்கரி தாகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே,”
பெரும்புலவனும்
அ௮றிவடைகம்பியிடம்

பேரரசனுமாய்
பிசிராந்தையார்.

(அகம்? ௨௮9

விளங்யெ
mb
என்ற
புலவர்

சென் திருந்தார். புலவனும் புலவனும் கூடியவழி, பொருள்
Bom
சொல்லாடல் நிகழும்; பிசிராந்தையார் புலவரே?
ஆதலின்,
அவர்
எப்பொருளும்
விரும்புவர்; - ஆனால்
_ அறிவுடைகஈம்பியோ; புலவனா தலேயன் நி, காடாள் உரிமை
பெற்ற
அரசனுமரவரன்.
ஆதலின்,
அவன்
விரும்பும்
பொருள்
பெரும்பாலும்
அரசியற்றொடர்புடையகாகவே
இருக்கும்.
இம்மன இயல்பு அறிக் தவர் பிசிராந்தையார்.
. ஆதலின், அரசியல் பற்றிய தம் அரிய கரு,தீ தனை அழ
பாவொன்றில் அமைத்துச் ௯. நினார்.
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—
*நிலகீதின் அளவு, மா அளவு மிகச்சிறிது என்றாலும்,
௮கைக முறையாகப் பயிரிட்டு, ௮இல் விளைந்து உணவுப்
பொருளை, காள்தோறும்
இவ்வளவுகான் என்று கணக்
கட்டுக் கொடுத்தால், அச்சிறு கிலக்இில் விளங்கு உணவே

யரனைக்குப்

பலராளைக்கு

உணவாலும்.

பரந்த

BOG Be

பயிர்செய்துவிட்டு,
அவை
விந்து
பண்பட்டிரறாகறாம்
கால,க்இல், யரனை ஒன்றை அவிழ்த்து அக்கிலகுதில் விட்டு,
அது விரும்பியாங்கு உண்ணச்செய்
கால் நாறு வேலியளவ
பரவிய நில,கீதில் விலக்க அவ்வுணவெல்லாம் ஒரே நாளில்
பாழாகிவீடும்.

யாணயின்

வாயுட்சென்று

உணவாகப்

பயன்படுவதினும்,
அதன்
கால்களால் மி.தியுண்டு அழி
வனவே மிகுஇயாம்.
அதைப்போலவே, ஆளும் அரசன்
அதிவடையனாகிக் முடிகளிடமிருக்து எவ்வளவு பெறலாம்?

எவ்வளவு

பொருள்சக

அவர்களால்

கொடுக்கமுடியும்?

என்ப குறிந்து
அதற்கேற்ப
ஆதிலொரு
கடமை
என்ப
தைப்போல், ஒழுங்கான
ஒரு முறையை அடிப்படையரஎக்
கொண்டு
பெனறுவைக
மேற்கொண்டால்,
அவனுக்குக்
கொடுக்கவேண்டிய
பொருள்கள£
விரும்பிக் கொடுத்து,
அவன் நாட்டு மக்களும் ஈனிவாழ்வர்: அவனும் வாழ்வன்.
“rear
தானும் கொடுங்கோலலனாய்,
முடிகள் அழஅழ
அவர்களிடமிருந்து வரிவாங்குவதேே அறகெ அயாம் என்னு
அழிவுப்பாதை
காட்டுவோரையே
அமைச்சராகவும்
கொண்டு,
குடிகள் வருந்த
வரிவாங்குவைத
வழக்கமாக
மேற்கொண்டால், ௮அவனும் அக்காட்டு அரசனாய் நெடிது
நாள் வாழமுடியாது. , ௮வன் காட்டு மக்களும் வரிச்சுமை
SUES வருக்இ,
வாழ்விழந்து
வாடி.
வதைவர்.' ”
அறிவுடைகம்பிபால்
பிசிராந்தையார்
கூறிய . அரசியல்

முழை இது...

|

as rear
ஒரு புலவன்; எனக்குப் பிறர் கூறகுகுக்க
அறிவுரை ஒன்னும் இல்லை,” என்று எண்ணாமல், தன்னை
யொத்த . .புலவர்தம் -பொருண்மொழி
கேட்டு
முறை
செய்யும். அ.திவுடைசம்பியின். அறகெறி கீண்டு போற்று
வோமாக,
வெவவளிஸ்வவவகளளவயம்-

.

௧௭.. ஆரியப்படை
அரசன்

அவை

கடந்த நெடுஞ்செழியன்

அடைந்து

கணவன்

எள்வனல்லன்

என்பதைக் கண்ணெ இர் காட்டிரிறுவ முன்வந்த கண்ண,
தின்

காற்சிலம்பினை

உடைத்தாளாக,

அ.தனுள்ளிருக்கு

மாணுககப்பரல் தன் வாயிற்பட்டுக் தெறிச்சதுகண்டு,
“பொன்செய் கொல்லன் தன்சொல் கேட்ட
யானோ

அரசன்! யானே

கள்வன்,

மன்பதை காக்கும் தென்புலங் காவல்
என்முகம் பிழைத்தது; கெடுக என்ஆயுள்'"
(சிலப், ௨02 ௪௪ - ௪]
அவ்வர௬
அ௮வ்வளவிலேயே
அன்றுரைத்து, . உரைத்த
கட்டிலிலேயே விழ்ந்துமிர் துறந்து, இவினையால் வகக்கு
கோலை உயிர் துறக் கலால் நிமிர் இய பாண்டிய அரசனே
ஆரியப் படை ஈடம்.த நெடுஞ்செழியனாவன்.
தவறுசெய்து
வாழாகி கறுகண்மை உடையனாய இவன் மனைவியும்,
“கணவனை

இழந்தோர்க்குக் சாட்டுவ.

கழிபெருங்

என்ற

கற்புடையளாய்க்

தில்”

சணவன்.

இறந்த

தன் உயிர் கொண்டுஅவன் உயிர்தே பூனள்போல்”
உடன்

உயிர்விட்டு மாண்புற்றாள்,

பாண்டியர் பகளைவர் மரபிலே வந்த செங்குட்டுவனே,
*தரன் செய்து தவறு, . கன்போலும்
வேந்தர் செவியுள்

சென்று

புகாமுன்னரே,

இறந்து,

இறவாநிலைபெற்.ற

செழியன் செங்கோற் சிறப்பே சிறப்பு! கன் அறியாமையால்

அழிந்த அறத்தைக் தன் உயிர்கொடுத்து உயிர்ப்பிக்க
அவ்வுரவோன் . புகழே புகழ்!”
எனப் போற்றுவனாயின்
செழியன் சிறப்பினை என்னெனப் புகழ்வது !
**/எம்மோ ரன்ன வேர்தர்க்.குற்.ற
செம்மையின் இகர்தசொல் செவீப்புலம் படாமுன்

—
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- உயிர்பதிப் பெயர்த்தமை உறுக சீங்கென
வல்வினை வளைத்த கோலை, மன்னவன்
செல்லுயிர் நிமிர்த்துச் செங்கோ லாக்கியது.”
அ இிலம்பு: 852 06-99.
இந்நெடுஞ்செழியன்,
கன் காலது
தமிழ்நாட்டை
வேன்றசப்படுத் கத
எண்ணிக்
குமிழக
எல்லைக்கண்
வர்இருந்துகொண்டு தமிழரசர் பலர்க்குகி கொல்லை பல
தந்துகொண்டிருந்்த ஆரிய அரசர்களின் பெரும்படையினை

or Ar SHU போரிட்டுத் Kir BDA புகழ்பெற்றான்.
ஏனைய
துமிழரசர்கள் செய்ய ஒண்ணா
இச்செயற்கருஞ் செயலைச்
செய்துமுடிக்க அவன் ஆறி, ஐல் கண்ட
அக்கால மக்கள்,
“ஆரியப்படை
கடந்க' என்ற சிறப்படை தந்து அவனைப்
பாராட்டினர்,
இலம்புச்
செல்வச்
செந்தமிழ். காட்

டூற்கு அளிக்க அடிகளார்,
**வடவாரியர் படைகடந்து

தென்தமிழ் நாடு ஒருங்கு காணப்
புரைதீர் கற்பின் தேவி தன்னுடன்
அரசுகட்டிலில் அஞ்சிய பாண்டியன்
நெடுஞ்செறியன்'"
(சிலப், ௨௩3

சன

இவன்

புகழ்கூறிப்

பாராட்டுவர்

புகழின் பெருமை கான் என்னே

சுட்டுரை? ௧௪-௮0

எனின்

இவன்

!

சீரிய செயலுடையனாய
நெடுஞ்செழியன் செட்.சமிழ்
(வல்ல. பூலவனாயும்
விளங்கினான்.
ஒரு நாடு
ஈல்லாட்9'
"பெற்று
BoA mibgi
விளக்கவேண்டுமாமின்,
அக்காடு
அறிவன அறிந்த: ஆன்றோர் பலரைத் தின்னக தீதே கொண்
ஒருகுதல்வேண்டும். '. அதற்குக்.
“கல்வியே
கருந்சனம்”

- என்பனபோன்ற
கருத்துரைகளை
அவர் மனங்கொளச்
. செய்யும் ஈற்பணியினை. . நல்லோர் . பலர் மேற்கோடல்
வேண்டும்... இந்த...
உண்மை .' உணர்ச் கவன்
நெடுளு
செழியன்.
ஆதலின், .. “கல்வி கற்றார் உறும் ஏற்றம் இது...
. கல்லார். “பெறும்... 'பொல்லாங்கிவை" என . எடுத்துக்காட்டி,

ஆரியப்படை

கடந்த நெடுஞ்செழியன்

97:

“ஆகவே கற்றல் ஈன்று' என்று அறிவுரை கடனும் அப்பணி:
யினைத தானே
மேற்கொண்டான்.
அவன் புரிந்” பணி
அழூய பாட்டாய் அமைந்து விட்டமையால் அஃது அவன்”
கால மக்களுக்கும், ௮வன் நாட்டு
மக்களுக்குமேயல்லாமல்,.
ஏக்கால மக்களுக்கும், எந்நாட்டு மக்களுக்கும் பயன்படும்:
திலக்த துணையாய்கின்று விளங்குகிறது.
“தன் வயிற்றிற்
றந்த
மக்க்ள் அனைவர்பாலும்ais
அன்பே
காட்டும் . இயல்பினள்
தாய்
என்ப.
YE FOEU STUY தன் மக்களிடையே காணும் கல்வியிண்
ஏற்றக்தாழ்வுகளுக்கேற்ப
அவர்கள்பால் தான் காட்டும்:

அன்பிலும்

ஏற்றத்தாழ்வு

காட்டுவள்.

ஒரு

குடியிற்:

கற்றவனாயும்

காணம்:

பிறந்தார்.
பலராயினும்,
அவருள்
மூத்தோன் . கல்வி.
கல்லா: தவனாகவும், இகாயோன்
கற்றோனாகவும்
காட்டு.
குரின், மூத்தோனை *வா' என்றழைக்கவும் காணும் இவ்
வுலக மக்கள், கற்ற அவனிகாயோன்
ஆட்டும். ௬ட்டுவிரல்
கண்டே ஆட முன்வருவர்.
மச்கக£ப் பிறப்பர்ல் கால்வகை
யினராக்கி, ஒருவர் பிறப்பினாலேயே உயர்ந்தவர்; ஒருவர்
பிறப்பினாலேயே இழிக்,தவர் என்று
கூறும் சில அற
நால்கள்.
ஆனால், மேற்குல,க.இல் பி.ற௩்தான் கல்லா,தவ
னாயும்,

இழிகுல த்தில்” பிறந்தான்

படின், கற்ற இழிருல,க் தான் காலின்க௫ழ்க் கல்லாத மேற்:
Gus sro
Spb PH uur,
ஆகவே, ஒருவன் உயர்:
விற்கும் தாழ்விற்கும் காரணம் பிறப்பன்ு ; ௮வன் பால்
காணப்படும் லல்வி, கல்லாமைகளே அதுற்குக் காரணமாம்.
ஆகவே,

ஒவ்வொருவரும்

கல்வியின்
பின்னர்க்

இன றியமையாமையினை
எடுத்துக்
காட்டிப்
கற்கும் முறைபற்றிக்
கூறுவார்,
கல்வியைக்

கற்றல்வேண்டும்,””

என்று”

காசுகொடுத்துப் பெறல் முடியாது ; ஆணையிட்டும் ௮டிமை
கொள்ளல் இயலாது; கல்வியையுடையோர் அதை
விரும்பிச் கொடுத தாலன்றி அதைப் பெறுதல் எவர்க்கும் ௮ரி
காம்.
ஆகவே, கல்வியைப்
பெறவிரும்புவோர்;
௮).

வேண்டுமளவு

கொடுக்றாம் ஈல்லுள்ளம் கல்விகரும்

பார்க்கு உண்டாமாறு YEG SOC oar wd.

ஆசிரி

உள்ளம், அடிக்:
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கும் ஆணைக்றாம் அடங்காது); அன்பிற்றும் ஆர்வத்இற்குமே
அது. அடங்கும்,

மாற்றும்

அறு கரனோ

உண்டாம் வண்ணம்,

மாறு றல் வேண்டும்.

அவர்

உள்ணாம்.

௮ம்

உவப்பன

செய்தல் வேண்டும். அரு, அவர்ச்னு ச் துன்பம் உற்றுழி.
மூன் கின்று செய்யம் உரவியாலும், போதும் என
அவர்
உள்ளம்
உணருமனவு பெரும்பொருள் கொடுத்தலாலும்
உண்டாம்.
இது மட்டுமன்ணு, நாமே மேற்குல மண் 7
. பணிீக்து நிற்பதும் ஈம் பண்பனற' என்ற எஏண்ணாம் கற்க
- வருவாரபால் எழல் கட்டாது ; அம்ச சாண்ணாம் அவர்பால்
உண்டு என அ.தியினும், ஆசிரியன் உள்ளம் இரிக் தவிடும்.
(Shes wars Gorton min Gates
கல்வியைப் பெறல்

இயலாது.

அறிதும்

ஆகவே

SWHESO

பணிக்கு

பின்னின்று

கூடானு”

என்னு

கற்ப குற்குள்

குற்கு

படே“ட திய அவ்வரள ௨உளள த்தின் அழகே அழகு.

வழியும்

“eb mip உதவியும், உறுபொருள் கொடுக் துஷ்,
பிற்றைகிலை மூனியாது சற்றல் சன்றே)

பிமப்போ ரன்ன உடன்வயிற் ஓள் ஷம்
இறப்பின் பாலால் தாயும்மனம் இரியும்;
- ஒருகுடிப் பிறந்த பல்லோ ருள்ளூம்
மூத்தோன் *வருக7" என்னாது, அவருள்...
அறிவுடை யோனாறு ௮ரசம் செல்லும்7
வேற்றுமை தெரிந்த கரற்பா' லுள்ளும்

8ீழ்ப்பா லொருவள் கம்பின்
மேத்பா

லொருவனும் அவன்கட்

படுமே, 73

ட்ப

(பூம்: oan)

௧௮.

ஏனுதி நெடுங்கண்ணஞர்

ஏனாதி நெடுங்கண்ணஞர், பாண்டியன். எனாஇ

கண்ணனார் என அமழைக்கப்பெறு கலால், அவரைப்

நெடும்:

பாண்

டியர் குடிவந் தவர் என்று கூறிவிடு,
சல் இயலாது; படைது
கலைமைபூண்டு
இறந்தார்க்கு, அரசர்கள்
ஏனாதி என்ற
சிறப்புப்பெயரையும், ௮கற்கு அடையாளமாக ஏனாஇ என்ற:
பெயர் பூண்ட
CorGrgoeyb
கொடுத்துப் பெருமை
செய்வர்.
அவ்வாறு பட்டம்பெற்ற பாண்டியர் படைத்
தலைவர்,
பாண்டியன்
ஏனாஇ என்றும், சோழர் படைத்
குலைவர், சோழிய ஏனாஇ என்றும் அழைக்கப் பெறுவர்.
காண்க.
என்பாரையும்
தஇருக்கள்ளி
எனாஇ
சோழிய
இதனால்,
நெடுங்கண்ணஞனர்
என்ற
இயற்பெயர் பூண்ட
இவர், பாண்டியர் படை த. கலைவராய்க் கொண்டாற்றினார்
என்பது அறியப்படும்.
பகைவர் படை வருகையினை, அது
மிகச் சேய்மைச்சண் இருக்கும்போதே
அறிந்து
ஆவன
மேற்கொள்ளும் இவர் அறிவுடைமை சண்டு, சேய் கில,த்து:
நிகழ்சீகெளையும்
அறிந்துகொள்ளும்
அவர்
அறிவின்
தொழிலை,
ger
கண்மேலேற்றி நெடுங்கண்ணனார் என”
இவருக்குப் பெயர் சூட்டினர் என்றும் கொள்ளலாம்.
கமிழ்காட்டுப் படைமறவர்கள் போர்ப்பயிற்சி ஒன்றே:
அறிந் தவரல்லர் ; அவர்கள், கலை பல
கற்று, காவியப்:
புலமையும்
பெற்றிருந்தனர்
என்பதற்குப்.
பாண்டியன் ,

ஏனா.இ நெடுக்கண்ணஞார் ஓர் எடுத்துக்காட்டாவார்; இவர்:
பாடியனவாக

நமக்குக் இடைக்கு பர்ச்கள்

இரண்டு.

கலைமகள் ஒருகதீ.தியின் அறிவு, உரு, இரு முதலாயின
எண்டு கா.கல்கொண்டு, கலங்கி உடல் மெலிந்த கன்னப்:
பெண்ணொருத்தியால்
பெற்ற பெருந்துயர் இது: எனச்

கூறல் நின் ஆண்மைக் கழகாமோ"” எனக் கடிந்துரைக்கும்
தன் பார்ப்பனக் தோழனை,
நண்ப!
என்னைக் கழன்
அரைக்கும் நீ,நீ கற்ற வேதுக்துள்,

என்

துயர்

போக்கற்

காம் மருந்து எ.காமினும் உளதோ
என அறிந்து கூறு ;
இன்றேல், அறிவுரை கூறி மயங்குவைக் கைவிடு,” எனச்
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௯டனறும் தலைமகன்
கூற்றாகப்
பாடிய
குறுந்தொகைச்
செய்யுளில், புவவர் நெடுங்கண்ணனார, கண்டு, ஈமண்டலம்
காங்க,
விரதம் மேற்கொண்டு
வாழும்
பார்ப்பனர்கறு
அழுதாக்களெவியாம் வேகம் ஒதுகல்
கொழிலாம் என்று
ிறிவிக்சினருர் £
—
பார்ப்பன மகனே / பார்ப்பன மகனே
- செம்பூ முருக்கின் நல்கார் களைந்து
தீண்டொடு
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பிடிச்த சாம்கமண் டலத்துப்

படிவ உண்டிப் பார்ப்பன மகனே?
எழுதாக் கற்பின் நின்சொ லுள்ளும்
பிரிந்தோர்ப் புணர்க்கும் பண்பின்
மருந்தும் உண்டோ? மய3லா இதுவே.''

பகைவர்

படையால்

பாழுற்ற

ஓர்

(கு.று£்? ௪௫௯)

ஊரில், . மரையஈ

வழங்கும்.
மன்றகதஇல்,
யானைகள்
உராய்ம் தமையால்
மூறிர்தபோன
தூண்க்லாயுடைய அம்பலத்தில்,
தலைவி
யைப் பிரிந்து வந்இருக்கும் ஒரு கலைமகன், அவள் பிரிவா
லுண்டாய துயரால் செயலற்றுத், கன்
இரு முழந்தாள்
கரயும் இரு கைகளாலும் இறுகப் பிணிக்துக்கொண்டே,
₹ ஈம் நிலையோ இது; அவளோ, ராம் ௮வள் கினைவாகவே
இருந்து வருந்துகிறோம் என்பகத
அறியாளாய்ப் படுக்
சையிற் கடந்து, கொதிக்கும் உள்ளத்துடன்
பெருமூச்சு
விட்டு, கண்களினின்றும் பெருகி.
கோன்
நனையுமாறு

ஒழுகும் நீர் தீதுளிகலா விரல்

நகக்சால்

சதெறிக்துவிட்டுக்

கொண்டே,
ட Sr pegs
வன் எனப்
பாடிய நம்

: இருள்
நிறைந்த நடுயாமத்துலும் உறங்குவ
வருந்துவள்”? என்னு அவளை நினைந்து வருந்து
ிரிந்துறையும் 'காதலர்சளின் துயர்கிலையினைப்
புலவர், ஒரு படைத் தலைவரா சலின், படையால்

பாழ்பட்ட.

' பகைவர்

நாட்டுச். சிற்றார்க்காட்டிுயை.

ஈன்கு

காட்டியுள்ளார்; நடுயாமத்தும் அயிலா திருக்கும் திலைவியின்
“செயலுக்குப். போர்வல்ல. அரசர்கள் ' சூழ்ந்து. அழிக்க,
“எல்லாம்: அழியவும்,
எஞ்சியுள்ள... ஒரு. ம.இலும் 208
மின்றிக். (Swiss!
என. அறிந்த. இத்றரசன். ஏந்து

ஏனாதி 'கெடுக்கண்ணஞர்
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கரத்இல் பகைவர் படை
உட்புகுந்து விடுமோ ?' ஏன்ற
அச்சக்கால் உறங்கர் இருகிகலை உவமை கூறியுள்ளார்:
“மன பாழ் பட்ட மரைசேர் மன்றத்துப்

பணைத்தாள் யானை பரூ௨ப்புறம் உரிஞ்சச்
செதுகாழ் சாய்ந்த மு.துகால் பொதியில்
அருஞ்சுரம் நீிர்திய வருக்தமொடு கையற்றுப்
பெரும்புன் மாலை புலம்புவந்து உறுதர

மீளி உள்ளம் செலவுவலி உறுப்ப

:

தாள்கை பூட்டிய தனிறிலை இருக்கையொடு
தன்நிலை யுள்ளும் ஈம்சிலை உணராள்,

இரும்பல் கூந்தல் சேயிமை மடந்தை
கணயிருள் நடுநாள்

௮அணை யொடு

பொருந்தி

வெய்தும்றுப் புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐதுயிரா,
ஆயிதழ் மழைக்கண் மல்கநோய் கூர்ந்து.
பெருந்தோள் ஈனைக்கும் கலுழ்ந்துவார் ௮ரிப்பனி
மெல்விரல் உகிரில் தெறியினள் வென்வேல்
அண்ணல்

பானை

அடுபோர்

வேந்தர்

இருங்ககப் படுத்த மூரவுவரய் ஞாயில்

ஓரெயில் மன்னன் போலக்
துயில் துறர் தனள்கொல்/ அளியள் தானே.”
(அகம்? ௩௪௩)

Sh,

ஒஓல்லையூர்தந்த பூதப்பாண்டியன்

புதுக்கோட்டை
மாவட்டதிதைச்
மங்கலமும் அ௮கைச் சூழ உள்ள நாடும்
,தில் ஒல்லையூர் எனவும், ஒல்லையூர் காடு

சேந்த
ஓலிய
பண்டைக் காலத்:
எனவும் முறையே

"பெயர்
பெற்றிருந்கன.
சோழ
காட்டிற்கும்
பாண்டி
காட்டிற்கும் எல்லையாக ஓடும் வெள்ளாற்றின் கென்கரை,
கென்கோனாடு
என
அழைக்கப்பெறும்,
இது
தெண்
கோனாட்டின் மேலைப் பகுதியே ஒல்லையூர் நாடு.
ஒல்லையூர்
நாடு பாண்டிய நாட்டின் வடவெல்லை நாடாஞும்,
ஒருகால்
_ அதைச் சோழர்கள் கைப்பற்றிக் கொண்டனர்;
இதனால்
பாண்டியர் ஞூடிக்கு உண்டாகிய
இறுமையைப்
போக்க
வேண்டுமென்ற
எண்ணம்
கொண்ட
பூகுப்பாண்டியன்,.
அச்நாட்டின்மீது படையொடு
சென்று: அதை
வென்று,
மீண்டும்
பாண்டியர்
உடைமை
யாக்கினான்.
பூகுப்:
பாண்டியனின் செயற்கரும் இச்செயல்
ஈண்ட பாண்டிப்'
பெருமக்கள், ௮வன் வெற்றி விளங்குமாறு, ஒல்லையூர் இக்.த
என்ற
அடையினை
அவன்
பெயர்மான்
கொடுக்கதுப்

பெருமை செய்தனர்,
பூதப்பாண்டியன்,
பாடிய
பாட்டாக
இப்போது
இருப்பன
இரண்டு; அவற்றுள்
புறநானூற்றில்
வரும்
செய்யுளொன்றே,
அ௮வன் ஆற்றல்,
அன்பு,
நட்பாடற்:

பண்பு, நாடாள் சிறப்பு ஆய
புலமைத் இறச? காட
_

பாண்டியர்க்குப்

சோழனும்

இன்னபல் குணங்கக்ா, அவன்

உணரக் துணைபுரிகிறது.
பகை

சிங்கம்போல்

வேந்தர்களாயெ
சினந்து,

தொடங்கிய

சேரனும்:
வினையை

- இடையில்
மடங்காது. மூடிக்கவல்ல
தம்
பெரும்படை
யோடு பாண்டி. நாட்டின்மீது போர் தொடுக்கப் போன்
. .ஐனர் என்ற
செய்கு
பூதப்பாண்டியனுக்குப்
பெரும்:
கோப தகை
உண்டாக்கிவிட்டது: . என்னோடு போரிட.

2 விரும்புவோர்
வருக; வருகின்றவர் . யாவரேயாயினும்.
போர்க்கள த.இில் அலற அலறத் தாக்கி, அவர்களும், அவர்...
கள்
தேர்ப்படைகளும் தோற்றுப் புறங்காட்டி g@ur or

ஓல்லைபூர் தந்த பூதப்பாண்டியன்
இசய்கின்றேன்

;

அவ்வாறு

் என்னருகிருக்கும்

என்
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செய்யேனாயின்,

அழகிய

மனைவியை

பிரிந்து விடுவேனாகுக;)
கீ.இதவரு
நன்மை
8ீதிமன்றத்தத,
முறை வேண்டியும்
கூறை
bart கூறுவன கேட்டு, 6H அளிக்கவல்ல

இதோ

விட்டுப்

நிலைபெறும்
வேண்டியும்.
IY POOH

Qe Gator கிறு த்திக், கொழுிங்கோலிற்கு வழிகோலியவனா
வேனாகுக;
மாவன்,
ஆந்தை
அம்துவளு
Fa BGO,
yp Sor fle, இயக்கன் முகலாய சண்போற் சிறந்த என்
ஈண்பர்களை

பெருமை

இழப்பேனாகுக;

கிறைந்த

வழிவழியாக. இவவுலகாள்

இப்பாண்டிய

நாட்டையானாம்

உரிமை

இழக்து, சிறப்பில்லா வன்புலங்கலாக்
காக்கும் குறகில
மன்னர் குடியிலே பிறந்து
பெருமை குன்றுவேனாகுக,' ,

என்று அவன் கூறிய
உருப்பெற்றுளது :
** மடங்கலிற் சனைஇ

வஞ்சினம்
மடங்கா

ஓர் spGu

urdurw
ட்

உள்ளத்து

அடங்காத் தானை வேந்தர் உடங்கியைந்து
என்னொடு

பொருதும் என்ப; அவரை

ஆரமர் அலறத் தாக்கித் தேரொடு
அவர்ப்புறம் சாணே னாயின், இறந்த

-

பேரமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக
அற்றிலை இரியா அன்பி னவையத்துச்
திறனில் ஒருவனை நாட்டி, மூறை திரிரீது
மெலிகோல் செய்தே னாகுக ; மலிபுகழ்'

வையை குழ்ந்த வளங்கெழு வைப்பிற்
பெரய்யா யாணர் மையல் கோமான்
மாவனும், மன்னெயில் ஆக்தையும், உரைசால்

HE GONG சாத்தனும், ஆத னழி௫ியும்,

வெஞ்செ இயக்கனும் உளப்படப் பிறரும்
.
கண்போல் ஈண்பின் கேளீரொடு கலந்த
.. இன்களி மடூழ்சகை இழுக்கியான், இன்றோ,
மன்பதை காக்கும் நீள்குடி.ச் சீறட்ச
- தென்புலங் காவலின் தரீஇப் பிறர்

வன்புலங் காவலின் மாறியான் பிறக்கே.!* (புறம்2 எக)
கா. பார

.
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இப்பரட்டால்,

தாவல

பாவலர்கள்

பூதப்பாண்டியன்,

மனைவிபால்

பேரண்

புடையவன், நாட்டில் நல்லாட்சி கிலவவேண்டுமென்னும்
இ றக்.தர்ரை நண் பராகக்கொண்கு
ஈல்லெண்ணமுடையவன்,
தான்
பிரியாது வாழும் ஈற்பண்புடையவனண்,
அவரைப்
பிறந்தது பாண்டியர்குடி. என்பதில் பெருமைகொள்பவண்
உரிமையாக்
மலையை
Gur Gu
LY] OCD) FOOTE.
என்பன
கொண்டு வாழ்ந்,த இதியண்க் குன் பாட்டில் வைக்றுப்
வாரரட்டிப பூதுப்பர்ண்டியன். செயல்,

. “பபொருகர்
செல்உசமம் சடநீத வில்கெழு தடக்கைப்

பொதியிம் செல்வன் பொலந்தேர்ம் PAu.”
உண்மை

வீரரை

குயங்காது என்பதை

உயர்தஇப்

புகழ

(௮கம்:உட௫)

அவன் உள்ளம்

உணர த்தும்,

கணவர்
இறந்தாராக,
அவரை
இழந்து . வாழக்
கருதாது, உடனுயிர் துறக்கத். துணிந்து, சான்றோர் பலர்

கின்று தடுப்பவும் கில்லாது,
யரின்

கடமை

எடுதிஅக்கூறி

யாது

அவர்க்குக், கற்புடை

என்பதை,

௨உயிர் துறந்த கிறப்படைய

தம் அருமை மனைவியாகக்
ஈம் பூதப்பாண்டியன்...

மனைவி

அழூயே பாக்கள் வழியாக

கொண்ட

அம்மையாரை
௬,

பெருமையுடையவர்

௨௦.

கடலுள் மாய்ந்த இளம்பெருவழுதி

பெறாவமுசி என

BD gp amr

sue,

இசளம்பெரு வழுஇ

அனாப் பரிபாடவிலும், உடலுள் மைய்க்த இள ல்பெருவழுனி
STEN Ly mer ETO A auc பெயர்பெற்ற புலவர் ஒருவசே
சாண்னு அறிஞராக கவர்,
ஆண்டாளும், அதிலும்
கறைக்க
பவேிம்யார்கள்பாஜ் கசணலாம். எல்லாப். பண்டு
காயும்
கன்
இளமைக்
தால் இலே
us ims
சசணதகால், இப்புலவர் இள ்பெழு வழு தியார் என்று
பெயர் பெற்றுர்,
தமிழர்கள்,
அடைக்க. தலைக்துற்கும்

Opi. SNS இலையே,
wean iu ae
Boasts

sent:

மூகுலிய.

முதலாம்

மேல்

கடலில் கலம் Ge gy gi
- eBbye

ஏழ்மைடுகளுக்றும்,

மாடுகளுக்கும்

வாணிபம் புரிந்து

லக்கனர்ர

வணிகர்கள்,

BL

GF ld Bly

அலவ்ங்களிற்

சென்னா,

துமிஜாசர்கன், பேரிய

wo
FED,

a 2 Brra

அடல்

கழ்

படைதின்னை கொண்டு, சறற உ குடாளம் நூ.தலாம் அரசுகளை
வென்று, ஆண்டு வந்தனர்.
YE SEE கடம். செல்வு
ஒன் தில்
இறச்து
போனமையால்
பேரலும்,
உடலுள்
OH ௪. என்று
மிசாடரை,
இவர் பெயரோடு
கூடம்டி
| aeons.
இனல்பெருவழு இயரர் என் 19 மெயின் அவர்க்கு மிக.
விப
வபோருக்குவ காம்.
அப்புகயிற்கு. உியவரே அவர்
TUL
அவர் பரம
பான்கி அதிர் தார் ஆ இவர்,
கற்றிணையில் அன்னைவிட்டுமப் பிரிந்து செண்டு தலைவனை as
- எண்ணி ஏங்கும். கலைமகள், தன் உள்ளம் எப்போதும்
AG Son a
அவனையே கிளைக்கு கெண்டை அ, அலனைப்
அயரால், தன். உடல்லைமெலாம் 'கூண்ற, கண் பண்டைய.
வழிவழுமும் மாறிவிட்டது.
என்ற
கழுத்தை,
“சன்று

ம்

.. தலைவரைத் Games
அலைக்கு ச்

சென்ற என் உள்ளல், அவர் செய்யும்

தணையாய்

கின்று, Korea

முழ்றுவில் த்

அவருள் ஒருக்கு வர எண்ணியுளகோ 7 ௮ல்லஅ, அவர்,

அனக்கு அருள். செய்யாமையால் மீண்டும் இண், வந்து...

அ
பிரிந்து செல்லுங்கால் இருந்து கலம். அறியப் பு௮8௯.
: AALS SB விளங்கும். என் உடலைக்கண்டு, “இனள்ஈம் ' தலைவி |
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காவல

அல்லள் ; ௮யலாள்

பாவலர்கள்

ஒருத்தி

என்று

எண்ணி

வருக்கு?

யான்

ஒன்றும்

என்னை
தே கடி. வேறிடம் சென்றுள3தா 4
அறியேன்:
* சென்ற நெஞ்சம் செய்வினைக் குசரவாய
ஒருங்குவரல் ஈசையொடு

வருந்துங் கொல்லோ

அருளா ளாதலின் அழிக்திவண் வந்து
தொன்னலன் இழந்தஎன் பெரன்னிறம் கோக்க
ஏதி லாட்டி இவள் எனப்
போயின்று கொல்லோ கோய்தலை மணசர்தே”'
(௩ம்:௫௬)

என்று

கூறியகாகப்

பாடியுள்ளமையாலும்,

பரிபாடலில்,

பொன்னாடை
புனைந்து
6b
இருமாலு
பொன்னிற இளவெயில் சூழ வளரும் இருளை,

று,

** இளவெயில் வளாவ இருள் வளரவெனப்
பொன்புளை

யடுக்கையோன்

புணர்ர்தமர் நிலையே ?*
(பறி2 கடு; ௨௭-௮]

என; உவமை கூறியுள் ளமையாலும், நீலம் மலர்க்து சனை
யையும், அச்சனையைச்
சூழப் பொன்னிற
மலர் நிறை
அசோசையும், உச்சியில், காய்களும், கனிகளும், மலர்களும்
Annes
வேங்கையையும்,
கொண்டுள்ள.
மலை,
நீல

திறத்தையும்
பொன்னாடையிணையும், மணிகள் இழைக்
பொன்முடியினையும் உடைய இருமாலை யோக்கும்,
சனையெலாம் சீலம் மலரச் wearygb
சனையேலாம் செயலை

மலரக் கரய்கணி

உ௰மஈனை வேங்கை ஒள்ளிணர் மலர
மாயோன் ஓத்த?”
(பரி: 15: 80-88).
என்று கூறியுள்ளமையாலும் அவர் புலமைலலம் விளங்குது.
தோன்றுதல் காண்க...
_உலகம்:. அழியாது

பளால்தான் 5. ப ஒருசில
.. உல்கம். வாழ்கிறது.

இயங்குவது.

பெரியோர்கள்
என்ற. கொள்கை

Ge

பெரியோர்க.

வாழ்வதால் தான்.
உடையவராய

கம்

ன பூலவற், '௮க்.தப் பெரியார் யார்? யாது. அவர் பண்பு !> எண்
oe ங்சர்க்கு, இப்சியார். , எனப்படுவோர்;

௪.

கடலுள் மாய்ந்த இளம்பெருவழுதி
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“விருந்து புறத்தகாக் சானுண்டல் சாவா

மருந்தெனினும் வேண்டற்பாம் றன்று!
என்ற
அ
கால்,

குறள்

நெறியுணர்ந்து,

அ௮மிழ்தமே

உட ற்கும்உயிர்க்கும் உறுஇ
அறைக்

தாமே

(இருக்: ௮௨)
Ben

$B gyi

தருவது என்ற SOT OT

தனித்து

உண்ணார்

;;

எவரையும்,

ஏதையும் வெறுத்து ஒதுக்கார்; “அஞ்சுவது அஞ்சாமை
பேதைமை' என்ப ஆதலின், ௮ஞ்௪ வேண்டிய பழி பாவக
களைக் எண்டஞ்சுவர் ; சோம்பித் இரியும் இயல்பினரல்லர்7
புகழ்தகரும்
செயலாயின்,
அச்செயலைத்
தம் உயிரைத்
குந்தும் செய்து முடிப்பர்) பழிகரு வழிவரும் செல்வம்,
உலகளவு உயர்ந்த செல்வமாயினும், ௮ைகக் கொள்ளரா7
எகுற்கும் கலங்காச் இண்ணிய உள்ளம் உடையார்; கூறிய

இக்குணங்களால்

செய்யினும்,

மாண்புற்ற கோடு எதைச்

அதில்
சுயநலம் காணாது - ஏதையும் சுயநலம்
BEBE
செய்யாது, எதைச் செய்யினும் இதனால் உல்கிற்கு என்ன
பயன்
என்று
எண்ணி,
எதையும் உலககலம் கருஇயே
செய்யும் சிறப்புடையவர்,
இந்தக் குணங்களுள் ஒன்றை
யும் ஒழியாமல் அனைத்தையும் பெற்றவரே பெரியார் என்று
பெரியார் பண்புரைக்கும் ௮வர் சொற்கள், “உண்மையில்
இவரே பெரியார்: ஒப்புயர்வற்ற பெரியார் ;) இளம் பெரு

வழமதி

என்ற

பாராட்டிற் குரியார்' என்பதை உறுஇ செய்

வன வாமன்றோ 7 இக்கருத்துரைக்கும் அவர்
(“உண்டா லம்மஇவ் வுலகம்; இந்திரர்
அமிழ்தம் இயைவ
தமியர் உண்டலும்

பாட்டு இது;

தாயினும், இனிசதெனச்
இலரே

: முணிவிலர்

துஞ்சலும் இலர்; பிறர். அஞ்சுவது அஞ்சிப்,
புகழ்ளனின் உயிரும் கொடுக்குவர் ; பழி எனின்
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர்; அயர் விலரீ)
அன்ன

மாட்டு அனைய

ராகித்

தமக்கு என முயலா சோன்தாள்
£9றர்க்கு என முயலுஈர் உண்மை யானே."

(புறம்: ௪௮௨).

௨௧.

கானப்பேரெயில் கடந்த
உக்கிரப் பெருவழுதி

தமிழ்ச் சங்கங்கள் மூன்றனுள், கடைச் சங்கம் புரந்து.
பாண்டிய அரசர்களுள் உக்கிரப் பெருவழு இயம் ஓருவன் 7
BO FFHES Aor
இறுதிக்காலதிதில்
வாமழ்ந்குவளும்.
இவனே.
கடைச்சங்கம்
கலைந்துவிநிமோ என்ற வச்சது.
காரல்,
ஸச்சங்கப்
புலவர்கலின்
பாக்சலா
Od wiih sh
அ௮கத்தஇணை கழுவிய பாடல்களுள், பதின்மன் றடிச் சிறு
மையும், முப்பதி கோரடிப் பெருமையும் கொண்ட
Gr sor aye
பாக்களை எடுத்து, அகமானூனறு என்ற மபயரால்ம கொடுப்
பிக்தான் ; இந்த ௮ரிய தொண்டில் இவலனுக்குரு உம் ௫
துணையாய் உதவியவர், மதுரை உப்பூரி குடி.கிழார் மகன்

உரு தஇர

௪ன்மன

என்ற

ஊமைப்

புலவராவர்.

இருக்

குறள் அரங்கேறியதும்
இவன்
அ௮வையிலேயே
என்று.
கட
வாரும் உள,
தர்னும்
ஒரு
புலவனாயகு
தமிழ் வளர்க தூ காடு
அமிம்ப் புலவர் அுணைகொண்டு மிழ் நால் STEN ES
பெருமையடையோனாயே
பேருவரூதுி, பல அஇற்றரண்களா
உள்ளடக்கெய பேோரண் அமைந்த காரணகுகால்,
கானப்
பேரெயில் என்ற பெயர் பெற்று, பகைவர் அணுகற்கரிய
ஊரை
இருப்பிடமாகக் கொண்டு,
வெற்றி
விளங்க
வீற்.றிரார் ச வேங்கைமார்பன்
என்ற முறுநில் மன்னனை :
ளென்று
இறப்புற்றான 9. அதனால்,
கானப்
பேரெயில்
கடம்ச உக்கிரப் பெருவழுஇ என்று பாராட்டவும் பெற்றான்...

**அருங்குறும்பு உடுத்த கானப் பேரெயில்
கருங்கைக் கொல்லன் செந்த மாட்டிய
்.... இரும்புஉண் நீரிலும் மீட்டற்கு அரிதுஎன

வேங்கை மார்பன் இரங்க, வைகலும்

'

.. ஆடுகொளக் குழைர்த தும்பைப்: புலவர்

_ பாடுதுமை மூ.ந்திய கொற்ற

வேந்தே!'”.

_ தமிழரசர்கள்பால் சாண
இயலா
இிங்ன்பாரல் இருக்கக் : . கர்ண்கிரறோம்.

(ape: 21)

ஈற்பண்பொன்று
உலகம்
போற்று

கானப்பேரெயில் கடர்த உக்ரப் பெருவழுதி
SUT Lp

தமிழகம்,

SIGS

இன்று

குமிழரசர்கனிடை

உலகோர்
மே

GOES

ATT

EST,

அுணைவேண்டி' கிற்ப்

ஒற்றுமை

மாறாகப் பகையும் பொருமையும்
காரணம்) அவர்கள்
பகையும்,

1305

திலவுவகுற்கூ

கிலைபெற்திருக் சமையே
பரருமையம்
கொண்

அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே

பல

போர்களை
இடைவிடாது
மேற்கொண்டு
தமிழ்நாட்டின்
வளமும்,வாழ்வும் குன்ற வழி செய்து விட்டனர்,
உச்ரெப்
பெறாவழு தயார், அகமிழரசர்கள் செய்கு தவறை
உணர்ந்த
வா? கம் காலத்தே வாழ்ந்து ஏளைச்சோ, சோழ அரசர்
களோடு

பகைகொண்டு

வாழாமல்

கட்புப்பூண்டு வாழ்க் தர்ர்;

தமிழர சர்கரிடையே காணப்படும் இவவொற்றுமை, ௮கீ
காலி
கமிழ்ப்புலவர்களுக்குப்
பெரு
மகிழ்ச்சியை ௪
கந்கது. அருக்கமிழ் மூ.காட்டியாம் ஒளவையார், உக்கிரப்
(பெருவமு இ, Carrer மாவெண்கோ,. இராசளுயம் வேட்ட
பெருகற்கள்ஸ் என்த இழு? பெரு வேக்கரோடு ஈட்பப்பூண்டு
ஒருவ கருக்கு enti Send கண்ணாரக் கண்டு களித்துக் கவி
பாடிப் பாரா ரட்டியுள்ளார்.

கணவன் செய்யும் எத்துனேப் பெரிய தகவழ்.நினையும்
மறந்து மன்னிக்கும் மர ண்புடையவள் தமிழ்மகள் : வள்

ஞளூவர்வழிவம் த ஒரு தமிழ்மகள்,.

.

. எமுதுங்கால், சோல்கோணாச்

கண்ணேபோல்

். .பழிகாணேன் கண்ட விடத்து”

என்று

கூறுவது

அறிந்த

ஒரு

Grave.

தமிழ்மகள்,

கொண்கன்

(இரும் 2. ௪௨௨௫]

உக்கிரப்

“LIT SOO Gut

பெருவழுஇயர்ர்
உறவபண்டு

ger

ஒழுக்கம்
“மேழ்மிகாண்டு வாழ்க்,த . தலைவன்: என்வீடு
சகோக்கி வம்சுவிடச்து,
அவன் தவறுகண்டு, *அன்பிலை,

செடியை

ஈன்கு

என்டுறலாம்

உழப்பெற்று

'இபருமழை

கடிர்துரைப்ப கும்னு. மாரு.

உலர்ந்து புழு இயர்ன.

பெய்,தக்கால், அப்புழு.தி

ஒரு கில,த்தில்

கரைந்து

குழைந்து

_ போவதேதபோல் என் உள்ளமும், தலைவன் சலையஸி கண்ட,
வுடனே, நெகிழ்ந்து அவனோடு SOE GION
By ் என்னு
கனு இருள் 2

பாவலர்கள்

Sra

104

.

*வூளங்கே மூரனைப்
புலத்தல் கூடுமோ? தோழி [......
திறுபுறம் கவையீன னாக, உறுபெயல்
தண்றுளிக் கேற்ற பலவுழு செஞ்செய்
மண்போல்

நெகிழ்ந்தவம் கலுழ்நீதே

நெஞ்சறை போகிய அறிவி னே ற்கே.'?
இதில், தமிழ்மகனின் உள்ள ௧)
நிலைப் பலமுறை அழஉமு கலாம்

உழவுத் கொாழில் பற்றிய
உணர்துதஇயுள்ளார்.
களவொழுக்கம்
தலைமகள் பால் வந்து

உயாக்கு

(அகம் 2 ௨௬]

உணர்,ச்.இய புலவர்,
பயண, பெரிது என

நுணுக்கம்

ஒன்ழையும்

மேற்கொண்டொழுகும்
கலைமகன்,
மூழந்து
செல்ல விரும்பி, காவல்

அறம்க அவள் மனையள்

மறைந்து

புரும்பொழுது,

நிலவு

வெளிப்படல்
மூகலிய
கடைகளால்,
BO (pls PREG
ஏதம் வருவ சுதிக்து NGA; வறிதே மீண்டு
டு gor grr புகு
வன் என்ற செய்தியை உள்ளுறை வகையால் உணர் 5௪,
பன்றியொன்று,
இணைச்சதிரை
உண்ணாவிரும்பிப் புனம்

மேரோக்கிச்சென்று,
விலங்குகக£க்

கும்

ஆண்டு,

கைப்பற்ற,

இயந்திரப்

இனைக்கதஇுரை

ஆழிக்கவரும்

புனங்காப்போர்

அமைக இருக்

புழையினை

நெருங்குங்கால்,

அருசே

எழுந்த பல்லிச்சொல் கேட்டு, மேற்சென்றால் ஏதம் உண்
பாம் எனா அஞ்சி, வறிேே மீண்டு சன் அளை புமும் என்று
கூறிய ஈம் புலவர் புலமை நலத்தைப் போற்றுவோமாக.
கு

தறுகண் பன்றி,
. தங்குமலை வியள்புனம் ue Que, வீங்குபொ.ி
- நதூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது
பாங்காப் பக்கத்துப் பல்லி பட்டென:

......

மெல்ல மெல்ல பிறக்சே பெயர்ந்துதன்

் . . கல்லளைப் பள்ளி வதியும் காடன்.”

(கற்: ௬௮)

௨௨.

குறுவருதியார்

பெருவழுதி, குறுவழுஇி என்ற பெயர்கள்
பயில மேற்கொள்ளப்பெற் றுள்ளன.
டியில்

பாண்டியர்.
அண்டர்

மகன் குறுவழுதியார் வேறு; குறுவழுதியார் வேறு.

பாடிய பாட்டொன்று

இவர்

நெடுந்கொகைக்கண் வந்துள்ளது.

தலைவி, தலைவனோடுகூடி ம௫இழ்க்த கழியும், கானலும்
காண்தொறும், தலைவனை இடைவிடாது பெற்று இனபம்
உற எண்ணி, ௮.க் தலைவர் ஆண்டு வாராரோ என ஏங்க
AGS Gaver என்பதனால், தலைவி, தலைவனை இன்றியமை
யாள் என்பதையும், தாய், தன் மகள் முன்னையினும் பேரழ
.குடையளாதல் அறிந்து, ௮வள் அ௮வ்வழகோடு புறத்தே

போதல்,

அவள்

பெண்மைக்குக்

கேடுண்டா தலும்

கூடும்

எனும் அச்சத்தால் இற்செறித்துவிட்டாள் என்பதனால்;
தலைவனும், தலைவியும் பண்டேபோல் களவில் கூடிமகழ்

ல் இயலாது

என்பதையும் எடுத்துக்கூறி, இவ்விடைறு

விரைந்துவந்து
தலைவியை
தலைவன்
வழி,
கீங்கற்கு
விளக்கினாள் தோழி
என்பதை
கொள்வதே
வரைந்து
பாடியுள்ளார்
அழகாகப்
பாடலை
என்ற துறையமைந்து

லவர்.
எல்லினை பெரிது எனப் பன்மாண் கூறிப்
பெருந்தோள் அடைய முயங்கி நீடுகினைந்து
அருங்கடிப் படுத்தனள் யாயே''
கழியும் கசானலும் காண்தொறும் பலபுலந்து
வாரார் கொல்எனப் பருவரும்
(அகம் : ௧௫௦)
தாரார் மார்ப/ நீ தணந்த ஞான்றே."

௨௩.

தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற
நெடுஞ்செழியன்

சக்சகாலப்
பாணாடிய
LOTT EGHGT,
ara ge
செருவென்ற
நெடுஞ்செழியன்

ac;

Daw

பாட்டுள்

பாடிய

கெடுகல்வாடையும்,

-புசழ் பாடவக்து

நூல்களாம்.

புலவர்கள்

கல்யாலபய்
slwA ose s

பலராவர்;

பகுதுப்

மதுரைக் காஞ்சியும்

இவ்வாறு

இவண்

இவன்

புலவர்

பலர் பாராட்டைப் பெறுவதற்குக் காரணமர்பது,
sauranerc 565
பெறிறபெறா வெற்றியே

அவண்
யாழும்,

- நெடுஞ்செழியன் அரியணை எுங்கால் மிகமிக
பெொதியமலைம்

பல்வளமும்,

இதஇரயவண்7

கொற்கைத்துறை

முத்தும்

பெற்று, பாண்டிநாடு பெருள்செல்வகு
தால் பொலிவுற்று
விளங்கிற்று ; இன கக் கண்ணுற்றனர் அவன் பசைவர்கள் ;
யாலைககண்சேய் மாக்தாஞ்சேரல் இரும்பபொறையும், ஒரு:

சோமனும், இ.இயன், எழினி, எருமைஷன், இருங்கோ

வேண்மான், போருகண் ஆகிய இவர்களும். ௮வன் பகவ.
சாவா)
இவர்கள் எழுவரும்
**செழியன் எடி.இகாவன்;

அவனை வென்று பெறும்
பொருள் மிஃப்பல'' என்று
எண்ணி, அளைவரும்கூடி, அவளை அவனூர் வாயிலிட 2௫
லேயே எஇர்க்கனர்;
இதரஞுனே
எனினும், ஈடிலசம்
திறனுடையனாகலின், அவர் செயல்கண்டு
நாணிக் தன
வாயிலில் வநது நின்ற: அவர்களை எதிர்த்துப் போரிட்டான்;

_ அவன் போம்வன்மைக்கு ஆற்ருகு; அரசர்கள்

கோற்றோட

-லாமினர் ; | கோற்றோடும்.
அவரைக்
அுரத்இச்செண்று,
தஞ்சைமாவட்ட சீஇல், அலையாலங்கானம் என்னுமிடத்தில்
மடகீகிப்.

பேரரிட்டு

வென்றான் 5 TBF GG

TY

FTE

wD

| 'இளமைக்கால,ச் திலேயே வென்ற இறப்பறிந்து, அவ்வெற்:
: இச்செயலை அவன் பெயரோடு. இணைத்துப் பாராட்டினர் £
“ஒருவனை. ஒருவன் அடுதலும் ' கொஸ்தலும்
“Yge தன்று; இவ்வுலகத் இயற்கை

இன்றி. இங்கோ 'கேளலம்......
ன
Garage என்று Beige வந்த.

~

தலையாலங்கானத்துச்

செருவென்ற. நெடுஞ்செழியன்
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புளைஈழல் எழுவர் ஈல்வலம் அடங்க
ஒருதா னாடுப் பொருதுகளத்

gio”

(புறம்: era Ye

என்றும்,
ae

ஈண்டு

அவர்

அடுதலும்

ஒல்லரன்;

அண்டு

அவர்

மாணிமை மகளிர் நாணினர் கழியத்
தந்தை தம்நூ ராங்கண்

தெண்கிணை கறங்கச் சென்று ஆண்டு அட்டனனே”?

(புறம்: ௪௮)

என்றும், ௮வன்
புகழ்வாராயினர் :

தலையாலங்கானப்

போரைப்

பாராட்டிப்-

sor நசாட்டுள் புகுந்து ஈலிவுசெய்ய முயன்ற பசைவர்
கப்
.பாழ்செய்து வென்று கெடுஞ்செழியன,
பின்னர்ம்
பகைவர்
காடுகளுள் காண் புகுந்து போரிடலாயினன் 7
கொங்குநாடு சென்று கொங்கரை ஓட்டி. வெற்றிபெற்றுன் $
கொங்கரோடு
நடத்திய
இப்போரில் பாண்டியர் படை,த.
தலைவனாகிய
அதிகன் என்பான்
இறக். தான் ; சேரநாடு
சென்று, செல்வதால்
௦
சிறக்கு அவன VED s துறையை”
YD BE சேரன் யானைப்படைகளை அழித்துவென்று மீண்:
டான்; இவ்வா சேய பலநாடுகக்£யம் வென்றுகொண்ட
செழியன், தன் நாட்டின் ௮ணிததே நீடூர் என்னும்
ஊரார்.
லிருந்த எவ்வி என்பானை வென்று அவனுக்குரிய மிழலைக்.
கூற் ற வையும், வேளிர்க்குரிய (pS Bris கூற்றதிை கயம்
தீன் ஆட்டிக்குட்படு க.திக்கொண்டாண்.
வெற்றிப்பகம். bes
வேந்தனாகிய
நெடுஞ்செழியன்:
கன் படைவீரர்கள்பால் பேரன்புடையவன் ;) அவன் படை
வீரர்பால் காட்டும் ௮ன்புடைமையினை ஆசிரியர் ககீகீரர்,
நெடுகல்வாடையில் நன்கு
எடுகுதுக்
காட்டியுள்ளார்;
*போர்ப்புண்பெற்ற வீரர்கள் பாசறையில் உள்ளனர்; அவர்
க&£க் காணவிரும்புகிறான் நெடுஞ்செழியன்; பகற்காலம்:
போர்க்கள நிகழ்ச்சியில் சழிந்துவிடுகிறது; ஆசவே இரவில்காணச்செல்கிறான் ; இரவின். aQurng Bo, . Sores,
வாடைக்காற்௮ு
SHRED
Er wiry. CHEESY tb, WOLY SHIM & or.
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ப

STU

பரவலர்கள்'

மாறாது வீழ்ந்துகொண்டிருச்சவம் சாலக்இன் அருமையினை
அண்ணிப்பாராமல், வாடை வீசுவதால், தெற்கே சாய்ந்து
.அனள்ஙவ்கும் அழல்ககாக்கொண்ட பெரிய பாண்டில் விளக்கா
அ ஏந்திப் பலர் முன்னேசெல்ல, மழைத்துளி மன்னனமிது
விழாமை குறிச்து வெண்கொற்றக் குடை ஏக்இ ஒருவன்
பின்னேசெல்ல, செழியன், காம்றால் ௮லைப்புண்டு இழேவிழும்
மேலாடைமினை இடக்கையால் பற்றிக்கொண்டு, கோளில்
தொங்கும் வாள்மிது வைத்த
வலக்கையனாம்,
வழியில்
- வரிசையாக நிற்கும் குதிரைகள் உகறிய அவற்றின் உடல்
நீர் கன் மேல்படச் சேறு நிறைந்த தெருவிலே நடந்து
சென்று, கலையில் வேப்பக் தாரும், கையில் நெடிய வேலும்
கொண்ட
படைதீதலைவன்
புண்பெற்ற
வீரர்களையும்,
. அவர்கள்பெற்ற புண்களின் நிலையினையும் காட்டிக்கொண்டே
"செல்ல,
பின்னே
வ்வீரர்களுக்கு
அ௮ன்புரை
வழங்கக்

கொண்டே

செல்கிறான்'” என்னு பாடியுள்ளார்.

நெடுஞ்செழியனைப்

பாராட்டிய

புலவர்களுள்

தல

இறக் கவரசய மாங்குடிகிழார், “நெடுஞ்செழியன், நண்பராய்
அன்புகாட்டுவார். குடிஉயரகு
துணைபுரிவான்; தன்னைப்
ப்கைக்தார் குடியைப் பாழர்க்குவரன்,"
. **கட்டவர் குடி உயர்க்குவை
செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை''

(மதுரைச்2 ௧௬௩௧-௨)

அன்றும், பெறுதற்கு அருமைவாய்ற் தன
எனப் பிறர்
கருதும் பொருள்கக£ எல்லர்ம் எளிதஇற்பெற்று, அவ்வாறு
பெற்ற பொருள்கக£த் தனக்கென வை,த்துக்கொள்ளாது, .

அன்பால் வந்து இரப்பார் அனைவர்க்கும் வாரி வழங்குவண்.””
: .

ர

**அரியவெல்லாம்

எளிதினிழ்

கொண்டு.

உரியவெல்லாம் ஒம்பாது வீச!”

சென்றும்,

ஒரு பொய்.

கூறுவதால்

அழும்... ஒருங்கே 'வருவ தாயினும்,

வாய்மையே வழங்குவன்?

(மதுரைக் 2 ௧௬௭௬-௪)

உலகமும்

பொய்கூறலை

ட.

மிழ்

மறந்து

தலையாலங்கரனத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் 109௭
**உயரீநிலை

உலகம் அமிழ்சொடு

பொய்சேண்

பெறினும்

நீந்திய வாய்நட் யே,"

(மதுரைக்: ௫௬௪ அ]
ஏன்றும்,
“மகன்திசை
மஸ்கன் எல்லாம் தினறயாமரறு
வாணன்
என்பான்.
சேோதுதுவைத்கத
பேரும்பொருள்
போலும் போருசெலாம் வருவசாமினும், பழியொடு வரும்:
அப்பொருளைப் பேற விரும்பான்”
ென்புல மருங்கின் வீண்டு நிறைய
வாணன் வைத்த விழுதி பெறினும்
பு்கச்கு எழுக என்னாம்?!
(மதுரைக் ; ௨0௩ - ௯,

என்றும் பாராட்டியுள்ளார்.
இவ்வாறு பாராட்டும்

பண்பினராய புலவர்கள்,

der

னுக்கும் ௮வன் அரசியலுக்கும் ஆக்கம் தரும் நல்லுரை
sir
அளிப்பதிலும்
தவறினால்லர்,
அவளைப் பாடிய
புலவர்கணாள்
ஒறுவராய
முடபுலவியனார்,
**அரசே'
இறந்து
செல்லும் உலகக்இல் இன்பம் துய்க்க விரும்.
பினும், உலக அ௮சசுகையெல்லாம் அழிதிதுநீ ஒருவனே
ஆளா விரும்பினும், புகழ் இவ்ஷலூல் அழியாது
கிணறு
விலையை றவை
விரும்பினும் அதுற்று வழி யாது என்ன்:
oo. peo
ner Caer!
உண்டி
சொடும்கதோர்
உயிர்
கொழு க்தொர் எனப் போழ்றப்படுவர்....
அவ்வாறு
உயிர்
எனப
போற்றப்பமம் - உணவ,
நிலயம். நீரும் இயைய
உண்டாவாம்.
ஆகவே, HS ONG கீரையும் Na EHD
yi per tert GC gre, உடம்பையும் உயிரையும் படைசு தவ
"சாவர்... அகவே, நிலன் உள்ள இடத்தில் tr BGs ser

இன்றியமையாதகமாம்.

உழுது

பமிர்செய்துவிட்டு

ஆம்

பயிர் விலா தற்கு வேண்டும் Hee, மழைகீரையே gr.
கோக்க நிற்கும் நிலங்கள், பலகோடி. ஏக்கராகப் பரவியிருப்.
பினும், அகரிலங்களால் ப்பன் இறிதும் இல்லையாம்.
அவற்
ரூல் அக்காட்டரசன். பய னு தல் இல்லை,
ஆசவே நிலங்:
அன் இயல்பாவே தாழ்ந்இருக்கும் இடங்களிலெல்லாம் நீஸ்
உண்டாமாறு. நீர்நிலைகள் பலவற்றைத் தோண்டி வைக்கு.

ALO

வரே

காவல

பாவலர்கள்

முற்கூறிய முப்பேற்றினையும் பெற்றோரா வர். அவ்வாறு

கீர்கிலககா உண்டாக்காகு

அரசர்,

அப்பேறுகள்ைப்

பெறுத

carrer
என. உழவின் சிறப்பைக் குறிகுதும், அகுற்று
உறுதுணையாம் நீர்நிலைகளின் இன நியமையாமைகல்ை£ எடுது
தோதியும் அறிவுரை கறியுள்ளமை காண்க,
டுநடுஞ்செழியனைப் பாராட்டிய புலவர்களின் பாக்கள்
துணைகொண்டு
காம் காணும்
கெடுஞ்செழியளைவிட ௮ம்
நெடுஞ்செழியனே
பாடிய
பாட்டின்
அுட்ணகொண்டு
நோக்கெயவழிக்
கோன்றும்
நெடுஞ்செழியன்
மிகமிகச்
.கிறப்புடையோனாகத்
இகழ்கின்றனன்.
கான் இல்ாயண்
என்று

எண்ணி

எதிர்க்கு

அரசர்கள்

எழுவரையும்

அழிக்கச் செல்லும் நெடுஞ்செதியன்,
அவ்வாறு. செல்வ
குன்முன் கூறிய வஞ்சினம் ஒரு பாட்டாக அமைந்துள
து.
. அப்பாட்டின்வழியாக

அவனுடைய

ஒப்புயர்வற்ற குணங்கள்

சில தோன்றும்,
“யாமோ யானையும் தேரும் மாவும் மறவரும் நிறைக்கு
பெரும்படையுடையேம்?;
இவனோ
இளையன்,”
என்ற
பொருளற்ற புல்லிய சொற்ககா என் உளம்: புண்படுமாறு
கூதிய, என் ஆற்றலறியா ௮வ்வரசர்கமாப் போர்க்களத்
இல் பொன்ற வென்று, அவர்களையும் அவர்கள் போர்மார௬ு

ககரயும் ஒருங்கே கைப்பற்றி

மீளேனாயின், என் ஆட்சியில்

வாழும். என்
முடிமக்கள்
தாங்கள்
சென்று
பிழமைப்
பகுற்காம் வழி காணாது. .கலங்குிகின்று,
எங்கள்
நாட்டு
அரசன். மிகமிகக் கொடுங்கோலனாயினன்; நஈர்ங்கள் என்

'செய்வோம்”
தூற்றும்

எனச். .செயலற்றுக்கூறிக்
பழிகிறைந்உ. ஆட்சியை

இழிர்ே,தனாகுக !
அம் உடைய
மக்கள். என்

கண்ணிர்

விட்டுச்

மேற்கொண்டான்போல்

ஒங்கிய சிறப்பினையும், உயர்ந்து

புகழினை

மாங்குடிமரு தன் (ip evr Lb புலவர் பெரு
காட்டையும் என்னையும்
பாடிப்
போற்றா

ராகுக!. அவர்... போற்றாமைக்குரிய
பழியுடையேனாகுக /
“GT COT OV புரக்கப்படவேண்டியவர்களாய பாணனும், பொரு
ஈனும்... கூத்தனும்

முதலாம் . இரவல்

மக்கள்,

கண்ணீர்:

. திலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன்

அிட்டுக்

கலங்கிகிற்குமாறு அவர்களுக்கு

அருதியற்றவனாம் அளவு வறுமை

111.

உகவிசெய்யகி

என்னை வம் தடையுமாக 7

இஃது அவன் கூதிய வல்சினம் 2.
“'ஈகுகுக் கனரே காடுமீக் கூறுகர்;
இளையன் இவன் என உளையக் கூறிப்

ன

படுமணி யீரட்டும் பாவடிப் பண த்தாள்
நெடுசல் யாணையு.ம் வேரும் மாவும்
படையமை மறவரும் உடையம் பரம் என்று

உறுதுப் பஞ்சாது உடல்சினம் செருக்கிச
சிறுசொல் சொல்லிய சனங்கெழு வேர்கரை
அருஞ்சமம் இதையத் தாக்கி, மூரசமொடு
ஒருங்ககப் படே௭ பின், பொருர்இிய

என்னிழல் வாழ்நர் சென்னீறற் காணாது,
*கொடிய்ன் எம்இறை! எனக் கண்ணீர் பரப்பிக்
குடியி தூற்றும் கோலே

னாகுக/

ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ச்சு கேள்வி
மாங்குடி மருதன் தலைவனாக.
உல.கமொடு சிலைஇய பலர்பசம் சிறப்பின்

புலவர் பாடாது

வரைக [என் னிலவஷற

புரப்போர் புன்கண் கூர.
இரப்போர்க்கு ஈயா இன்மையான் உழவே,"
|

.

கெடுஞ்செழியன்

(புறம்? ௭௨

வஞ்சினம் : உரைக்கும்

இப்பாட்டு

அவன், பகைவர் கூறும் பழிச்சொல் போருப் பண்புடைய

அன, குடிபழிதூற்றும் . கொடுங்கோலளைம்
சசணவும்
காணும் கருத்துடையவன், புலவர் பாடும் புசமூடையோர்
விசும்பின்
வலவண் ஏவா
வானஷூர்கு எற்தஅப . என்ப
அறிக்து, புலவர் பாடம் Cur நீறிப்பெறும் பேருள்ளம்
உடையவன்,
*இரப்போர்க்கு ஒன்னு
ஈயாமை, இழிவு ;

இரம் கானுக்கு

ஈயேன். என்றல் ஈ என்று. OT SBM

ay
திந்தது' என்ற ஈகைக் குணமுடையவன் என்னு,
அவன்
அகழ்
ரிமைஉருவை முன்னிறு4இக் காட்டல் அறிக...
எரவக்கவைகைவாவமககைய

௨௪.

நல்வழுதியார்

ஓங்கு பரிபாடல்' என
உயர்து.இக் கூறப்பெறும் பரி”
பாடலில், வையையாறு
குறித்துப். பாடிய புலவர்களுள்
இவரும்
ஒருவர் என்பதல்லது, நல்வழுஇயார் வரலரறு
ஒன்றும் தெரிந்திலது ; வையையாறு குறிதத அப்பரி.
பாடலில், பண்டைத தமிழக மக்கள் ஆற்றில் புதுப்புனல்

வருங்கால்

மேற்கொள்ளும்

புனல்விழா

நன்றா புனைந்து.

உரைக்கப்பட்டுள்ள து,
மேற்குமலையில்
மழைபொழியப்
புனல்
மிகுஈது,.
மலைச்சாரல்
மலர்
சமா யெல்லாம்,
4புனல்யாறு
அண்டி
பூம்புனல் யாறு" என்னும்படி, வாரிக்கொண்டு, கரையில்:
உள்ள ௮ல் சந்தனம் முகலாம் மரங்களை வீழ்த்து அடிக்

துக்கொண்டு

கடல்

வையையாற்றின

பொங்கி

வருவதேயபோல்

வரும்:

வருகையினையும்,

வையையில்
புதுப்புனல்
வரவு
கேட்ட
மதுரை
மாநகர் மக்கள் எல்லாம், அழகிய
ஆடையும்
அணியும்.
அணிந்து, யோசனை தூரமம் கமமும் வாசனை யுடையராய்க்
குதிரைமீதும், யானைமீதும், தேர்மீதும் இவர்ந்து வையைசி
கரை சேர் தலையும்,
வையைக்கரையில், : குழல்,
முழுவ, og eH,
கடாரி,.
தண்ணுமை, மகுளி முதலாம் பல்வேறு இசைக்கருவிகளி :
னின்றும்
எழும்
இன்னிசைகளுக்கிடையே,
ஒன்றை:
யொன்று ஓவவாத நிலையில் மக்கள் வழங்கும் பல்வேறு

உரையாடல்களையும், புனல்விழாக்.
காண . வந்தோர் தம்.
சண்கள் களிகொள்ள நிகழும் பல்வேறு
கர்ட்கிகளையும். .
துலவர் ஈல்வழுஇயார்

|

ஈன்கு எடுத்துக். காட்டியுள்ளார்.
|
பினல்விழாக் கானாத் தன்னோடு வம்.திருக்கும். தன்
கணவனை | வேறு. ஒருக்கு நோக்கினாள்
TOT GLICK
அவள். கோக்குமளவு பிழையடையான். போலும் இவண்”.
என்று. எண்ணி, அவன்மீது சனம்கொண்டு, தீன். மலர்.

மாலையால்,

புடைத்ததும்,

மேத்துவட்கி
கால் கைகக££மப்

ஈல்வழுதியார்.
பிணை த்தும் அவனைச்

கொடுமை
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செய். தாளாக,

அவள் அவ்

வாறு தண்டி,த்துற்று,த் தான் செய்க தவறு யாது ஏன்று

அதியாது : கலங்கும்
ஆண்மகன்
ஒருவனைக்
காட்டிக்
“கற்பெனப்படுவ து பிறர். கெஞ்சு புகாமை/ ௮ஃது ஆட
வர்க்கும்

உண்டு”

என

உரையாது

உணர்த்தும்

' அவர்

ஓவியம், இக்கால ஆண் உலகிற்கோர் அரிய வழிகாட்டி
யாதல் ௮றிக, இதுபோன்ற
அரிய காட்சிகளும்,
அரிய
அ.றிவுரைகளும் மிளிரவிள ங்கும்
அவர்
பரிபாடற் சிறப்
பைப் படித்து உணருங்கள்?
*“அமிர்தன கோக்கத்து ௮ணங்கொருச்து பார்ப்பச்,
கமம்கோதை கோலாப் புடைத்துத் தள்மார்பில்
இழையினக் கையாத்து, இறுகிறுக்கி வாங்கப்

“பிழையினை' என்னப், பிழமையொன்றும் காணான்
சொழுது

பிழைகேட்கும் தூயவன்.”

(பறி; ௧௨2 டு௪-௬௧)

இன்னும்
இன்பமிச்க
மணந்தரும் பல்வகை
மலர்
கதாயும் ஆய்ந்த DGG
உரைத்துக்காட்டி,
௮ம் மலர்
களின் மணங்கமமும் சிறப்புடையதென
வையையாற்றின்
பொய்யா நலனைப் பாராட்டிச் கூறியிருப்பது கற்கக் கற்க
வற்றா இன்பந்,
கரு தலைக் கண்டு களிமின்:
“மல்லிகை மெளவல் மணங்கமம் சண்பகம்
அல்லி கழுநீர் .௮ரவிந்தம் ஆம்பல்

குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி
நல்லிணர் நாகம் ஈ௩றவம் சுரபுன்னை
எல்லாம் கமமும்-இருசார் கரைகலிழக்

தேறிக் தெளிந்து செறியிருள் மால்மாலைப்
பாழைப் பரப்பிற் பரந்த சிறைரின்று

துறக்கத்ீ தொழிலைத்தன் நீர்கிழம் காட்டும் :

காரடு காலைச் கலிழ்செங் குருஇித்தே .
ட
போரடு தானையான் யாறு.”
(பரி. ௨: ௭௭-௮௬)

கா. பரு

- ௨௫,

பன்னுடுதந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி

... குறும்தொனளை பாடிய புலவர்கள் வரிசையில் வரும்
பசண்டி௰ன் பன்னாடுதந்சான் என்பவனும், உம். இணைவில்,

பத்ம.

புலவர்களாக

வரும் மாறன்வமுஇ,

பாண்டியன்

மாறன்வழுஇ என்பவர்களும், நற்றிணை நூலைக் கொகுக்த
என முடிவு
பாண்டியன் மாறன் வழுஇயே
பன்னாடு தக
. தொகுப்
கற்றிணைநாலை்
- செய்வர் ஆராய்ச்சியாளர்கள்.
எதுவும்
வேறு
என்பதல்லது
சிறப்புடையான்.
G65
அறிம்துகொள்வகுற்கில்லை;
பன்னாடுகந்த
என்ற
அடை
Gt
5/56
rar
வென்றான்
நாடுக
யால் மாறன்வழமுஇ பல
கொள் றம். : ஆனால்,
அவன்
வென்ற
அந்காடுகள்
தான் தொகுத்து கற்
யாவை என்பது விளங்கவில்லை.
இரண்டுள.,
பாக்கள்
பாடிய
ஜிணையில், அவன்
மாலைக்கால
தலவியர்கறு
sida
Gis gen pub
மும் மனக்இனிய காட்சிகளும் துயர் கருவனவாம் என்ப]

இதைக்

தனித்துறையும்

தலைமகள் ஒருத்தி வாயிலாகப்

மிகமிக
முறை
விளக்கும்
பர்ண்டியனார்
பன்னாடுகந்க
வருந்தும்
கிணத்து
கலைவனை
பிரிந்து சென்ற
ஈன்று:
தன் தோழியை
மாலைக்காலகதக,
ஒருத்து, .ஒருகாள்
குமிலினய்
தாழி!
அழைத்து “அருகிரு. 2 கிக்கொண்டு,
குரலெ$ிததுக்
தம் இனிய
சன் சோலைகளில். கின்று

கூறுகின்றன;

அக்குரல்,

நெடுங்காலகீதிற்கு

முன்னே

ம
உண்டாய புண்ணில் கூரிய வேற்படையிணைப் பாய்ச்சினா
கூடி
காகுலர்கள்
OB:
SHG
போன்ற GION SHEE
செெனிந்து நீர்
போன்னு
பகவிங்கு
விளையர்டு இற்கேற்பப

.நிறைக்து ஓடுகிறது ஆனு;
Gre

கேட்டு

துன்பத்தைத்

டைந்து

இவ்வரற்றின் காட்சி, குயிலின்

துன்பத்தைக்

காட்டினும்

மிச்ச

தருகிறது; மாலை நோஜ்தில் மகளிர் சூடிக்

- கொள்வதற்கேற்ற பசமையான

குருக்கத்தி

- விரவிக் 'கட்ட்ப்பெற்ற.. சண்பகமலர்

மாலையை

மலருடனே

விற்றுக்

- கொண்டு. இதோ வருகிறாள் இளமகளொரு,த.5; இலக.

ஆற்றை வெறுப்பதினும் . மிகுதியாக வெறுக்கின்றேன்”.

“என்று கூறினள். எனப் பாடிய: புலவர்தம் புலமையைப் |
|
.
வாருங்கள்ர்......
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பன்னாடுதந்ச பாண்டியன் மாறன் வழுதி
9 ps
HU
விழுப்புண் வழும்புவாய் புலரா
எவ்வ கெஞ்சத்து எஃகெறிச் தாங்குப்
பிரிவில புலம்பி நுவலும் குயிலினும்,
. தேறுநீர் கெழீய யாறுஈகனி கொடிதே
அதனினும் கொடியாள் தானே, மதனின்
துய்த்தலை இதம பைங்குருக் கத்தியொடு
பித்இகை விரவுமலர் கொள்ளீ ரோஎன
வண்டுசூழ் வட்டியள் திரிதரும்
_ தண்டலை உழவர் தனிமட மகளே.”

| தலைவிக்குத்

துயர்விளைக்கும்

.

(6p: wer)

இக்காட்டுகள்,

- பாட்டைப் படிப்பார்க்குப் பண்டைய தமிழகத்தின்
காட்சி யொன்றை மனக்தஇிரையில் படம்பிடிதீதுக்

இம்.
மாலைக்
காட்டி

மகிழ்ச்சி அளிக் தலை அறிந்து DOPE.

ப

பிறரும்
துயர்கிலையினராயவழிப்
தாம்
மக்கள்,
,
மஇழ்வாரைக்
துயருறுது
துயருற விரும்புவர்; அவ்வாறு

காணின் . சனப்பர் என்பதால்: உள்ள த்தின் இயல்பு
என உணர்த்தும் ௮வர்புலமை ஈல.தைத உன்னுசு,

இது.

அறத்தால் பொருளும், பொருளர்ல் இன்பமும் பெற்று.
இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்,
தமிழர்கள், “தாம்பெற்ற
வம்
மக்களும்,
என்ற உயர்: கோக்குடையாராய், ஏனைய

மூன்றனையும்

பெற்று

வாழ்குற்குத் துணைபுரியும்

மமை.

உண்மையிணைப்,
என்ற
வாழ்த்துவர்
பெய்யனளேண்டி.
பொருள்பெற்று மீண்டு கலைவியோடு கூடியிருக்கும் தலை
வேண்டினான் ,
என
ஒருவன் *பெய்க பெருமழை
மகன்
:பெரிய..
அ௮.த். தலைவன்,
எனப் பாடி. உணர்த்தியுள்ளார்;

மேகமே.

இருள்

கெடுமாறு

மின்னி,

குளிர்ந்துவிழும்:

மக்கள் மனம் மகிழ வீசி, ழேரசுபோல்
மழைத்துளிககா
இடித்துப் பெய்வாயாக' என வேண்டுவது கரண்சு:
சாழிருள் துமிய மின்னித், தண்ணென
ட
வீழுறை இனிய சிதறி, ஊழின்

கடிப்பிகு முரசின் முழங்கு, இடித்திடித்துப்
பெய்தினி வாழியோ! பெருவான்/!*

(குறும் “௭௦2:

்

௨௬.

நூடத்திருமாறன்

குமரியா த்திற்கும்,

தாம்பிரபாணி

பாற்றிற்கும்

இடைப்பட்ட
பாண் ஒயகாட்டை க கபாட்புர கத
மை
ஈசராகக்கொண்டு ஆண்ட அரசர்களுள் மடக 2 இருமாற ணும்
eam;
கபாடபுரதிதே..
இருந்து
இடைசசங்க ககுப்
போற்திப் பேணிய
பரண்டி௰
Hyer sar sib wl aren
ugGerscar
Daw Bio லாழ்க்சோன். இவணே
அவன்.
BawerngS es
Bayes
ஒரு
பெரறுங்கடல்கோளால்,

Li ssbrig. Tee tap ir பெருகில்படாப்பம்,
கபாட்புர்மும்
அழிச்தொழிந் கன:
அழிவு௮.

னும்,

பிழை்திருற்கு

அமிழ்ப்புலவர்கறாம்.

Wr
தலைய
இக்கடல்கோளால்

பாண்டியன்

சிறிது

முடற இருமா wm

வடக்கே

சென்று

மணலூர் என்னும்
இழற்றார். ஒன்றில் ன்னாள். தவப்
பின்னர்க் கூடன்மா நகரடைங்கு வாழ்ற சர்; ape
6 Sow
“rg
புலவர்கள்.
துணைகொண்டு, _ ஆங்கே
கடைச்
அங்க கஸ். த அமைத்துச் செம்சுமிழ்வளாச் துணைபுரிக் றான்.
தமிழ்மொழிக்க்கு நேச இருக்கு பெருங்கேட்டை 849), அது
வளர் துணைபுமிர் ௪. பெருமை உடை. யோண். ஈம் மூடத்

திருமாறன்.
மட SB Gir par சங்கம் அமை GE BBY svar, G
Gard தரனும் ஒரு புலவளுய்ப் பாடியும் தமிழ் வளர்த்
அளான்; அவ்ன் பாடிய பரக்கள் இரண்டு நற்றிகோயில்
தொருக்கப்பெற்றுள்ளன.. பால், குூறிஞசி
நிலம்உணிண்
பண்பு. ஈன்கு பாடப்பட்டுள கு? குட்டுவளையும்,
அவண்.
- குடவணர்யில் உள்ளா ov Ear Fear I tb பாசசட்டியுளளரர். ்்
**அருஞ்சுரச் சவலைய என்னுய் செடுஞ்சேண்.
“பட்டனை வாழிய நெஞ்சே. குட்டுவன்...
குட்வவரைச் சனைய மாயிதழ்ச்
க வளை.
வண்டுபமு

os

வான்டேபோரது BIN

அஞ்சில், ஒ*! அரும்படம் a ote.”

வட்ட

(க்?௦௪௦௫)

ப: கன்னு: கூறும் a@easr nOeeieer, அவண். உள்ள 1
வணர் தீது தல் காண்க.

Suseor

௨௭.

ஆரியவரசன்

யாழ்ப்பிரமதத்தன்

ஆியரையும், அவர் பழக்க வழச்கங்ககயும் பல நூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே,
தமிழர்கள் அறிக் இருக் தனர் ;
பிடியை
பழக்கும்.
ஆரியரை யும்,
கவழகயிற் நின்மேல்
கின்று ஆடும் 9! Pluses in
மீரையும் தமிழ்ப்புலவர்கள் பார்க்
ப
பாராட்டியுள்ள னர்)
ஸூரியப்பொருகன்
என்பவன்
Gps GES
ave Hl,
தமிழரசர்சனால்
பெறாவீரண என
மஇக்கப்பெற்று விளங்கினான் ,
குமிழக இத
த்தின் தனிச் சிறப்
புணர்ந்கு ஆரியர் சிலர், ஆங்கே - தங்கள் Darou eB
புடைய, GreA oeஉயர் கீதிக்கொள்ளப் 0 'பரிதும் ம்யன்றுள்ள
னர்;

அதனால் அ௮வ்வாரிய

அரசர்களுக்கும்

தமிழரசர்களுக்

மூம் இடையில் போர்
பல
௩டைபெற்றுள்ளன;
க்
நிகழ்ச்சிகளைக
தமிழ்நூல்கள் மிதஸிவாக எடுத்துக்காட்டு
இன், றன; ஆ! ப அ௮சசர்கலா வென்ற ஆண்மைச்௪இறப்பைகீ
ம் பெயர்களோடு டு இணைத்துப் பெருமைகொண்._
அரசர்
களும்.
உளர்;
தமிழரசர்கள்,
ஆரிய
அரசர்களோடு
போராடிப்பெற்ற
வெற்றியைப்
புலவர்களும்
பாராட்டி
யுள்ளனர்; அவ்வாறு பாராட்டிய புலவர்கள், அக்ககைய
போர்கள். நிகழ்வை விரும்பாது, அடை எவ்வாருயினும்.
வீடுக்கவே விரும்பியுள்ளார்கள்; நடக்க இருந்த போர்களை.
கடைபெறவொட்டாது
திடுகது நிறுத்துப
புலவர்களும்
உளர்.
காரியின் முள்ஞூர் மலையை ஆரியர் முற்றுகையிட்ட
னார்) அவர்களை வேற்படை கொண்டு வென்று துர
த தினான
ஸாரி என்பதை அ.ிற்கு கபிலர், ஆரிய அரசர் சிலர், தமிழ்
காட்டிற்கு அண்மையில் ஏங்கோ வாழ்கின் றனர்) அவர்கள்
மிழ், cpr இவர்களின் 569, “Bows bar அறியாது
சாரணை கீதினாலேயே
கமிழரசர்கள்மீது போர். தொடுக்கின்

னர்;

அவர்கள் : தமிழர்களின் இயல்பினை

அவ்வாறு

போரிட தீதுணியார் என்று

களுக்குத்

தமிழின் . அருமை

அறிந் தாராயின.

எண்ணினார் ; அவர் :

:பெருமைசளை : அதிவித்து

காட்டில் போர் நிகழ்வைக் தடு,க்தல்வேண்டும் என்று

118

சாவல

பரவலர்கள்

விரும் அனார் ; உடனே அவவாசியர் வாழ் இட தகு 906Zi

சென்று அவர்கள் அரசன் பிரகத்தனைக் கண்டார்?

அவ

னுச்குசி
தமிழின் அறாமையை அறிவிக்க, தமிழ் காட்டு
மக்சளின் இயல்பினை ஒருவசறு உணர்த், சவல்ல BGG HITE
rae
குறிஞுசிப்பாட்டைப்
பாடிககாட்டினார்;.
அது

கேட்டறிந்த

அவ்வாரிய

அரசனும்

தமிழறிவு

பெற்றுதி

தமிழ்மொழியைப்
போற்றினான்.
அவனைத் தொரடர்க்து.
ஆசியர் இலர், தமிழறிந்து கமிழ்ப்புலவராய்ச். HSPs Gow re.
குறுங்கொகையைப் பாடிய
புலவர்கள் வரிசையில்
ஆரியவரச்ன்
யாழ்ப் பிரமதத்தன்
என்போனொருவனும்

இடக் பெற்றுள்ளான்;
என்ற

இப்

ஆசியவரசன்

பெயரையும்,
பெயராஇய

ஆரியவாசன் யாழ்ப் பிரமதத்தன்
சபிலரால்
ஆரியவாசன்

தமிழறிவு

பெற்ற:

பிரகத்தன்

பெயரையும், ஒன்று நிறுத்தி ஒப்புகோக்குியவழி
பெயராலும்
குறிப்பிடப்படுவோர் இருவால்லச்
எனர் கொள்ளுதல் கூடும்.

என்று:

இவவிரு
ஒருவரே

ப
ரியவரசன் யாழ்ப் பிரமக.தி.தன் பரடி.ய, *கழறிய
பாங்கற்குக் இழவன் உரைத்குது' என்று துறை குழுவிய
குறுந்தொகைப் பர்டல், மிகவம் நயம் செறிந்து காணப்
படுகிறது,

கன்

உள்ளத்தை

அழயெ

ஓர் இளமங்கைபால்

பறி

கொடுத்து
உளம்
கலங்கி மீண்டான் ஓர் ஆண்மகன் 7
வண்
கலங்கிய நில்கண்டு,
அ௮தற்காம் BHT
GOD
Hob BS அவன்
சண்பன், அவன் செயல் கண்டு எடிக்'
துரை க்கான; அவனுக்கு அவ்வாணமகணன் விடை, go MY"
இரான்: “கடற் கரையில்,
நுண்ணிய வலை த்தொழிலின்
“வல்ல பரதவர் குலத்தில் ஒரு மடமகள் உள்ளாள்; அவள்:
மயிற்.பிலியின்
கண்களைப்போல் அழகிய முடியுடையாள 7

பாவையபோல் அ௮ழகுடையாள்; ஆண்டுச் செல்வார், அவன்:
கண்வலையில்
அகப்படாமல் மீளுதல் அரிது) ஆண்டுக்
சென்ற. என்:
கெஞ்சமும்
அவ்வலையுள்
அசப்பட்டுக்
கொண்டது ;7.

உடனே, . இப்பிபொருளுக்கு

இப்பொருள்

ஆரியவரசன்
மாட்சிமையுடையது

- இழந்துவிட்டது;
அிடுகுது

ஆண்டே

என

அகனால்,

யாழ்ப்பிரமதத்தன்
ஆராயுல்

௮து
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தன்

மாண்பை

என்னோடு

வருவதை

சின்றுவிட்டது )

நடக்குது

இது:

Singer Mss
ஓன்றை
மறைத்துப்
பொய்கூறு சல்
சான்றோர்க்கு
இயல்பாகாது
ஆகவே
யான் கூறியது
முழுதும் உண்மை; அக்கானலை அடுத்த அசீ௫ற்றூர்க்குசீ
செல்வ
6 நீ விரும்பாத;
சென்றால் நீயும்
என்போல்
அருக்துவை ; பின்னர் இவ்வா என்னை இடி.கிதுரையாய்,”
“s அறிகரி பொய்த்தல் ஆன்றோர்க் கில்லை3
குறுக லோம்புமின் சிறுஞுடிச் செலவே
். இதற்கிது மாண்டது என்னாது அதம்பட்டு

ஆண்டொழிர் தன்றே மாண்தகை நெஞ்சம்7
மயிற்கண் அன்ன

மாண்முடிப் பாவை

அண்வலைப் பரதவர் மடமகள்
கண்வலைப் படூஉம் கான லானே.''

(குறும்? ௧௮௯)

இந்தச் கறு பாட்டிலேயே வலைஞர் மகளா தலிண்
அவள் சகண்ககா வலையாக உருவகப்படு கஇய சிறப்பையும்,
** அறிகரி பொய்த்தல் ஆன்றோர்க் கில்லை” எனச் சான்றோர்
இயல்புரைகத புலமைக்இறதையும் போற்றிப் புகழ்வேச

கமாக,

௨.௦.
காஞ்சியைத்
உள்ள

சாடு,

இளந்திரையன்

தலைநகராகக்

பண்டு

கொண்டு,

அருவாகாடு

அதைச் சூழ:

எனப்

|

பெயர்பெற்று

- விளங்கிற்று : அக்காட்டில்வாழ் மக்கள் அ௮ருவாளர் என |
அழைக்கப் பெற்றனர்; கரிகாலன் காலத்திற்குப்
பிறகு.
என்பார் ஆளூகைக்கு உட்பட்ட
அக்காடு, கொண்டையர்
கால், ௮து

கொண்டையர்

வேங்கடம்வரை
யில் ஹிஇரையன்

நாடு

அல்லது

கொண்டைகாடு

ஸஅத்தொண்டை

பெற்றது;

பெயர்

என்ற

காடு வட

பரவியிருக்கது, ௮௧ கதாண்டையர்
வழி
பவரு.இரி
கோண்டி,
என்பானொாருவன்
யே
TOOT MN;
oP,

என்ற accor ahmudarentG Cumgr Go GF lp 200 or
இவனை பெரும்பாளுற்.
அந்காட்டை ஆண்டு வந்தான்.
இளக்திரையனாவன7:
அப்படை பெற்ற கொண்டைமான்.
எனப் .புலவர்.
மருக7,'
4 தொண்டையோர்
இவனைத்
அழைப்பதும் காண்க,
“ இருகிலங் கடந்த இருமறு மார்பின்.
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அநீநீர்

இரைதரு மரபின் உரவோ

ஸனும்பல்'”
(பெரும்பாண் 2 ௨௬-௩ ௪):

இவனா
ஜதொடரால்,
பெரும்பாணாற்றுப்படை,க்
என்ற
முன்னோர்.
வழியாகப்
இரைகடல்
போற்று கொண்டை
நாட்டிற்கு அர்சராய்,த 'இிரையர்' என அழைக்கப் பெற்றனர்
என்பது அறியலாம்.
வென்வேற்இள்ளி

அரசன்
- வருங்கால்

மகன்

என்னும்

பீலிவலாககும்

கலம்

சோழனுக்கும்

நாகநாட்டு'

பிறந்து, கடலில் கலஞூர்ந்து

அழிய, இரையில்

மிதந்து

கரையடைங்

-தமையால் * திரையன்” என்றும், ௮ரசன் மகன் என்ப கற்றா.

தகொண்டைக்கொடி அணிக்கு வர்.கமை.
அடையாளமாகக்
பற்றித் - தொண்டைமான்
என்றும்
அழைக்கப்பெற்றுன்:
ஊனும்

கட அப்...

இளந்திரையன்
திரையன், மூரா*

“$21

முழங்கு தானை

மூவருள்ளும்

இறக்

தோன்)
அல்லது
கடிம்து
அறம்புரி செங்கோலினன்;
முறை வேண்டுகர்க்கும் குறை
Cousin Ger seu வேண்டுப
'வேண்டுப வேண்டினோர்க்கு . அருளுவன் ; இவளை மலைந்
கோர் தேயம், மன்றம் பாழ்படும்:? ஈயந்தகோர் தேயத்தில்
நன்பொன்
பூக்கும்;
இவன்பால்
நட்புக்கொளவேண்டி.

நயந்கோரும்,

துப்புக்கொள வேண்டிய

துணையிலோரும்

கல்வீழ் அருவி கடற்படர்க் தாங்கு காஞ்சிவந்து குவிவர்7
இவன
நாட்டில் அத்தம்
செல்வோரை
அலறத் தாக்கித்
கைப்பொருள் வெளவும் களவர் வாழ்க்கைக் கொடியோர்
எவரும் இலர் என்னு பலவாறு புகழ்ந்து கூறுவர் பெரும்
பாளுற்றுப்படை நாலாசியராகிய
கடியலூர் உருகுதுரங்
கண்ணனார்.

|

இவ்வாறு புலவர் போற்ற த்.தக்க புகழ் கிறைந்து ௮7௬
மேற்கொண்டோனாகிய

இரையன்,

புலவர்

போற்றும்

புலமை மிக்கோனாய் விளங்குஇறான் , அரசியல் கிலைகுறித.து
அவன்
பாடிய
புறநானூற்றுப் பாடல்
. கல்விருந்து; அரசர்க்கோர் ௮ற.நூல்,

புலவர்க்கெொரு

ஒரு வண்டி. கேடுறுவது, அவவண்டி.யின் இண்மை
பின்மையாலன்று ; ஒரு வண்டியின், கேடு, கேடின்மைக்கு,

வ்

வண்டியின்

இண்மையின்மை,

இண்மை

கர்ர்ணக்க

ளாகா; அதன் கேடும் கேடின்மையும் ௮தை ஓட்டுவோளைப்

பொறுத்துளது ; ஓட்டும் அவன்
அ௮தீதொழிலறிக்ே தா
னாயின், அவன் ஓட்டும்.
வண்டி. . இண்மை
குறைந்து
கோன்றினும்
கேடுறாது :
அவன்பால் + அவ்வாற்றல்

இன்றாயின், அவன் ஓட்டும் வண்டி. எத்துணைத்

தண்ணி

தாயினும் கேடுறல் உறு இ.
இதைப்போலவே
| வ்வரசை

ச்

ஓர் அரசு

நடத்துவோர்

..

காழ்வதும்

அ.திவின்மை

வாழ்வதும்
உண்மைகளி

ஞலேயேயாம்;' ஓர் ௮ரசின் தாழ்வு வாழ்வுகளுக்கு ௮வ்
வ்ரசின் சிறுமையும் பெருமையும் கர்ரணங்களாகா; அதன்
வாழ்வும் GT PY LD YONGE தலைமை தாங்கி GiGB
செல்
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கரவல

வோன்.

ஆற்றல்

வாணன்,

ஆளும்

பாவலர்கள்

ஆழ் றலின்மைகளினாலேயேயாம்;

கெறியதிக்ே கானாயின்,

OT BHT

ஆள்

இர்

கேடுற்ற ௮ரசும் சிர்பெற்றுயரும் /, அவண்பால் அவ்வாற்றல்
இன்ரறாயின், அவனால் செலுக் படும் ௮ரசு ஏர்துணைப்
பலம் பொருந் தியகாயினும்

அரசியல்

௮ஃது

அழிதல்

பற்றிய இச்கருக்ை

உறஇ.

விளக்க

வம்.

இிரையன், “'உறுலையும் பாரும் கோக்கப் பெற்று
நன்கு ஓடும் உறு இ வாயக்க வண்டி, 606
அதிகதொழிலறிந்து
மாண்பு ற்றோனாமின்,

மின்றி வழியில் இனிது

செல்லும்)

இளம்,

og Pw

ஓட்டுவோன்
சகேடொன்னு.

அவன் ௮.தனை

ஓட்ட

௮.றியானாயின், அது கெறியல்லா நெறிச்சென்று சே திலும்
மணலிலும் HaGs சீரழிந்து பெருந்துன்ப தைம் ரும்”
ளன
வண்டியின்
இயல்பை
எடுத்துரைத்து . விளங்க.
வைக்கம் இறம் வியக்கக் தக்க தாமணன்றோ 2
*கால்பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும்
காவற் சாகாடு உகைப்போன் மாணின்,

ஊழின் ராக ஆறினிது படுமே;
உய்த்தல் தேற்றா னாயின், வைகலும்
'பகைக்கூழ் அள்ளாற் பட்டு
மிகப்பல் இரோய் தலைத்தலைத் தருமே.”

(புறம் :ச௮ட.ு

நற்றிணையில்
வரும் ௮வன்
பாக்கள் மூன்றனுள்,
தலைவன் குறிகீதுச் சென்ற பருவம் வம்துற்றமை கண்டு
வருந்தும் கலைமகளை தி, தோழி, “இது பறாவமன்று” எனக்

கூறி ஆற்றும் துறையமைந்,த பாடல் மிகவும் ஈயம் செறிந்து
விளங்குகிறது.

STE BOD GC

மலரும்

பிடவு,: கொன்றை, காற் தள் முருலாயின;

2.

இயல்புடையன

அவை

மலா்து

விட்டறைக்
கண்டுகொண்ட
் தலைவி,
கார்சாலம்
வந்
அற்றது. என. எண்ணி, .கார்காலம் தொடங்கியும் அவர்
வந்இலரே! என். -வருந்இனான்.
இக்கிலைபில் .. அவளைக்
கேற்ற. ் வழியறியா.த
கோழி,
நம். தலைவர்
பொய்
BLOT என்பு நீ. அறிவாய் ; ஆகவே. அவர். கார்சாலச்

ரடத்சக்?த. நில்லாது. வருவார் ; ஆனால், கார்காலம்

இளர்திரையன்
இகோ
வந்துற்றகே;
இன்னும் sour
வருந்துகின்றனை ; இது
உண்மையில்

42g
வந்திலரே
எண
கரர்காலமன்று

அவ்வாருயின் கார்சகாலத்தேத மலரும் இயல்புடைய மலர்கள்
மலர்ந்து விட்டனவே எனக் கேட்டல் கூடும் ; இம்மலர்கள்

காலமல்லாக் காலத்தே
மலர்ந்துள்ளன 7 மழை
பெய்வது
கார்காலத்தில் என்ற EGS IO Ws அம்மலர்கள் மழை:
பெய்தது கண்டு மலர்ந்து விட்டன; ஆனால், இது கார்
காலத்து மழையன்று ; அறிவில்லாமையால் இது or, BE
காலம் என்பசை மறந்துவிட்ட மேகம், இந்கக் காலத்தைக்
கார்காலம் என்று எண்ணிக் கடல்கீரைக் குடித்துவிட்டது ; 7
பின்னர் இது
கார்காலமன்னு என்பதை
உணர்ந்தும்,
உண்டகீரைக்
தாங்கி கிற்கமாட்டாமல் பெய்துவிட்டது;
௮.கனால் உண்டாய மாறுதல் இது; உண்மையில் இது கார்...
சாலமன்று
ஆகவே
அவர் வக்இிலரே என்று எண்ணார்.
வருந்குற்க'' என்று கூறினாள் எனப் பாடியுள்ள அழகைப்
பருகுங்கள்;
** வெஞ்சுரம் இறந்தோர்
தாரம்வரத் தெளித்த பருவங் காண்வர
இதுவோ என்றிசின் மடர்தை !/ மதியின்று
மறச்து கடல்முகந்த கமஞ்சூல் மாரமமை

பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண்பெயல்
கார்என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வில
பிடவும் கொன்றையும் கோடலும்
மடவ

வாகலின் மலர்ந்தன

பலவ”? .

(6.2 wm}

சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை :
ஆசிரியர்: திருவத்திபுரம் கா. கோவிந்தன், எம். எ.

௨. கபிலர்

ன

ரு

க,

ட்

். பாரிவேளின். உயிர் ஈண்பரும், புலனழுக்கற்ற
அநீதணாளருமான கபிலர் பெருமானின் வாழ்வும்,
பணியம்
இலக்கிய
மேம்கோளுடன்
விளக்கு
இன்று.
‘|
Ge 1.

பாணர்
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.

பரணர்

பெருமகனார் நடுகிலை.தவறா நன்னெஞ்

Bart; நுண்ணிய கலைஞர்; ௮வ தம்
பளிங்கெனத்
இந்நூல்
வரலாற்றை
கின்றது.

. நக்கீரர்
நெற்றிக்கண்

காட்டினும்

என்று இறைவனையும்

குற்றம்

வாழ்க்கை
தெளிவிக்
G-

75

குற்றமே,”

எதிர்த்துச் சொம்போராடி.ய

நக்கீரர் பெருமகனாரின் வரலாற்றை இர்நால் இனிது
விளக்குகின்றது.

-

75

ரூ,

ஒளவையார்
தகுதியாற் சிறர்து, பண்பால் உயர்ந்து தமிழர்
உள்ளங்களில்
ஒளவை

என்றென்றும்

நல்லாளின்

அரிய

கிலைத்துறிற்கும்.

வாழ்க்கை

வரலாற ற

விளக்குகிள் ற.து.

"பெண்பாற்
_ சங்கம்

ரூ.

புலவர்கள்
சார்ந்து

தமிழ்வளர்த்த

பெண்புலவர்

களில்
ஒளவையாரன்
டிப் பலருளர்,
வாழ்க்கை. வரலாறுகளையும், புலமை

அன்னார்
நுணுக்கங்

களையும் இந்நூல் இனிது விளக்குகின்றது.

'உவமையாந் 'பெயர் பெற்றோர்

75

ரூ,

|

ட தாம் பாடிய உவமைகளே இறப்புப் பெயராக
வழங்கப்பெற்ற
பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் பலர்.
இ அவர்கள் வரலாறுகளை. இநர்்.நால் இனிது விளக்கு

1
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கழக வெளியீட :

௬௯௯
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பப்ப
‘eee
சுண்டைமவ ளைை்காவகைகா
கவ்வ ரும்
வை அவ்வகை கை வைகை வையக வனவள வக ளவவஸ்லவ
சலமைமலைகைகவளைகுய
ளா எனா கனரைமா வனக அவக enw

பய

ark

பபபப

வணக யப

பதிப்பாளர் :

திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடேட்,
1/140, பிராட்வே,

|
“24,

்

- சேன்னை ~ 1

- தலைமை நிலையம் :
fond தேர்த்தெரு,

|

- திருநெல்வேலி

விலை
ப்பர் அச்சக ம், செண்ணேடம்,

|

em,
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